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13530525: สาขาวิชานิเทศศาสตร� 
เรื่อง: การสร�างแบรนด�ธุรกิจทัวร�ตามรอยศิลป&นเกาหลี 
 

จุลนิพนธ�ฉบับนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือสร�างแบรนด�ธุรกิจทัวร�ตามรอยศิลป&นเกาหลี โดย
รูปแบบของทัวร�ตามรอยคือ การพาแฟนคลับไปตามสถานท่ีต3างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับศิลป&น หรือสถานท่ีท่ี
ศิลป&นเคยไปในประเทศเกาหลี เพ่ือตอบสนองความต�องการของกลุ3มแฟนคลับศิลป&นเกาหลี ท่ีโอกาส
ในการจะได�พบกับศิลป&นเกาหลีนั้นมีค3อนข�างน�อย จึงทําให�กลุ3มแฟนคลับท่ีคลั่งไคล�ศิลป&นมากๆ มี
ความต�องการท่ีจะเดินทางไปประเทศเกาหลี เพ่ือสร�างโอกาสในการพบกับศิลป&นให�มากข้ึน  

ในการศึกษาครั้งนี้ได�ทําการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ3มเป;าหมายคือ 
แฟนคลับศิลป&นเกาหลี ไม3จํากัดเพศ อายุ และการศึกษา ผลสรุปท่ีได�รับในเรื่องความต�องการให�มีทัวร�
ตามรอยศิลป&นมีจํานวน 91 เปอร�เซนต� โดยสิ่งท่ีกลุ3มเป;าหมายต�องการจากแบรนด�คือ ได�ใกล�ชิดกับ
ศิลป&นท่ีชื่นชอบ และมีอิสระในการเดินทางไปตามรอย นอกจากนี้  ผลสรุปด�านการเข�าถึง
กลุ3มเป;าหมาย พบว3า สื่อท่ีกลุ3มเป;าหมายเป&ดรับมากท่ีสุดคือ อินเทอร�เน็ต  

การสร�างแบรนด�ธุรกิจทัวร�ตามรอยศิลป&นเกาหลีนี้ ได�สร�างแบรนด�ท่ีชื่อว3า Idol Trip 
โดยกลยุทธ�ของแบรนด�นั้นต�องการให�กลุ3มแฟนคลับเกิดการรับรู�แบรนด� และมีประสบการณ�ร3วมกับ
แบรนด� โดยแบรนด�มีหน�าท่ีทําให�แฟนคลับกับศิลป&นเกาหลีมีโอกาสพบกันได�ง3ายข้ึน  

สําหรับ Key message ของการสื่อสารการตลาดคือ การทําความฝPนของแฟนคลับท่ี
อยากใกล�ชิดศิลป&นให�กลายเปQนจริง ผ3าน Concept Idea คือ Touch your dream ซ่ึงหมายถึง ให�
กลุ3มแฟนคลับสามารถสัมผัสกับความฝPนได� โดยท่ีความฝPนนั้นจะไม3เปQนแค3ฝPนอีกต3อไป เพียงแค3ใช�
บริการแบรนด� Idol Trip โดยการสื่อสารการตลาดจะเน�นให�เห็นภาพท่ีตัวแฟนคลับได�ใกล�ชิดกับ
ศิลป&น เพ่ือกระตุ�นให�เกิดความต�องการใช�บริการและสร�างประสบการณ�ร3วมท่ีดี 

สื่อท่ีใช�ในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของแบรนด� Idol Trip นั้น จะใช�สื่อ
ออนไลน�ทางอินเทอร�เน็ตเปQนสื่อหลัก เพราะเปQนสื่อท่ีกลุ3มแฟนคลับมีการเข�าถึงมากท่ีสุด โดยเน�นให�
กลุ3มแฟนคลับได�มีส3วนร3วม นอกจากนี้ ยังมีการใช�โฆษณาทางโทรทัศน� ซ่ึงเปQนสื่อท่ีทําให�คนท่ัวไปรับรู�
ถึงแบรนด�ได�ง3ายและเปQนสื่อท่ีมีการเข�าถึงมากกว3าสื่ออ่ืนๆ รวมถึงใช�สื่อสิ่งพิมพ� และสื่อกิจกรรม
เพ่ือให�กลุ3มเป;าหมายรับรู�ได�มากข้ึนอีกด�วย 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

จุลนิพนธ	ฉบับนี้สําเร็จลุล�วงด�วยดี เพราะได�รับความกรุณาจาก อาจารย	สันติ ทับทิมทอง 
ซ่ึงเป(นอาจารย	ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ	ท่ีให�ความช�วยเหลือและให�คําแนะนําท่ีเป(นประโยชน	อย�างยิ่งต�อ
ข�าพเจ�า รวมท้ัง อาจารย	นฤชร สังขจันทร	 ท่ีกรุณาให�คําปรึกษา คําแนะนํา และข�อเสนอแนะท่ีเป(น
ประโยชน	แก�ข�าพเจ�า ส�งผลให�จุลนิพนธ	ฉบับนี้ถูกต�องและสมบูรณ	ยิ่งข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาของทุกท�านเป(นอย�างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท�านท่ีให�ความรู� คําแนะนํา และประสบการณ	อันมีค�ายิ่ง จนทําให�ศิษย	คนนี้
ประสบความสําเร็จได�ด�วยดี 

ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนท่ีมีส�วนร�วมในการทําวิจัย ท้ังผู�ท่ีให�การสัมภาษณ	ในการวิจัย
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และผู� ท่ีให�ความช�วยเหลือในการทําแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ทําให�ได�ผลวิจัยท่ีมีคุณภาพ และสามารถนํามาใช�ในการวางแผนการสื่อสาร
การตลาด ทําให�จุลนิพนธ	ฉบับนี้มีความสมบูรณ	มากข้ึน 

คุณค�าหรือประโยชน	อันเกิดจากจุลนิพนธ	ฉบับนี้ ข�าพเจ�าขอน�อมบูชาแด�พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย	ท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ให�การสนับสนุนและให�กําลังใจอย�างดียิ่งเสมอมา 
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สารบัญ 
หน�า 

บทคัดย�อ     ง 
กิตติกรรมประกาศ    จ 
บทท่ี 1 บทนํา    1 
 ท่ีมาและความสําคัญของป"ญหา            1 
 วัตถุประสงค%                                                                                           11 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ%                                                     12 
 ข้ันตอนการศึกษา                                                                                     12 
 แผนการดําเนินงาน                                                                                   13 
 ข�อจํากัดในการศึกษา                                                                                13 
 ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ                                                                                      13 
 นิยามศัพท%                                                                                            14 
บทท่ี 2 ทฤษฎี ผลงานและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง                                                              15 
 แนวคิดและทฤษฎีการสร�างตราสินค�า        ก    15 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู�บริโภค                                                    18 
 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ                                    22 

แนวคิดและทฤษฎีแฟนและแฟนดอม                                                         25 

บทท่ี 3 การเก็บข�อมูล   27 
รูปแบบในการวิจัย                                                                            ก  27 

การเก็บรวบรวมข�อมูล                                                                               27 

กลุ�มประชากรและกลุ�มตัวอย�าง                                                                     28 

เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย                                                                     28 
การนําเสนอผลวิจัย                                                                                29 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา   30 
การสัมภาษณ%แบบเจาะลึก                                                                     30 
การทําแบบสอบถาม                                                                                31 
สรุปผลการวิจัย                                                                                31 

บทท่ี 5 กลยุทธ%การสื่อสารและการผลิตชิ้นงาน   58 
กําหนดกลยุทธ%การตลาด                                                                     58 
กระบวนการวางกลยุทธ%ของแบรนด%                                                            58 
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หน�า 

การนําเสนอแบรนด%สู�ผู�บริโภค                                                                    61 
ส�วนประกอบของตราสินค�า                                                                      61 

การวางแผนการสื่อสารทางการตลาด                                                             62 

เครื่องมือในการสื่อสารการตลาด                                                          63 

ช�องทางการสื่อสารทางการตลาด                                                          64 
แผนการดําเนินงานของสื่อ                                                                                               83 

บทท่ี 6 สรุปผลและข�อเสนอแนะ    84 
ข�อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                     85 

บรรณานุกรม   86 
ภาคผนวก คําถามในการสัมภาษณ%   88 
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สารบัญตาราง 
ตาราง                               หน�า 
1     แสดงแผนการดําเนินงาน   13  
4-1  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามเพศ   33 
4-2  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามอายุ   33 
4-3  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามการศึกษา                         34 

4-4  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามอาชีพ                         34 

4-5  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามรายได�                         35 
4-6  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามการใช�บริการบริษัททัวร%   35 
4-7  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามช�องทางท่ีใช�รับข�าวสารเก่ียวกับบริษัท   
       ทัวร%                                                                                                          36 
4-8  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามป"จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจเลือกใช� 
      บริการทัวร%                       36 
4-9  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามเวลาในการเปCนแฟนคลับศิลปDนเกาหลี   37                                          
4-10 แสดงจํานวนร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามป"จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการชื่นชอบศิลปDน 
       เกาหลี                                                                                                  37 
4-11 แสดงจํานวนร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามช�องทางท่ีใช�ติดตามข�าวสารศิลปDน           38                                                                        
4-12 แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามประสบการณ%การเดินทางไปตาม 
       รอยศิลปDนท่ีประเทศเกาหลี                                                                        38 
4-13 แสดงจํานวนร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามจํานวนครั้งท่ีเคยไปตามรอยศิลปDน           39 

4-14 แสดงจํานวนร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามสาเหตุท่ีเดินทางไปตามรอยศิลปDน   39 
4-15 แสดงจํานวนร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามวิธีการเดินทางไปตามรอยศิลปDนท่ีประเทศ 
       เกาหล ี                                                                                                 40 
4-16 แสดงจํานวนร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกเดินทางไปตามรอยศิลปDน 
       กับทัวร%                                                                                                     40 
4-17 แสดงจํานวนร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง จําแนกตามข�อดีของการเดินทางไปตามรอยศิลปDนกับ 
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บทที่  1 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 

เนื่องจากในปจจุบัน กระแสความนิยมในตัวศิลป�นเกาหลีของกลุ!มวัยรุ!นไทยได%มีเพ่ิมมาก
ข้ึนเรื่อยๆ โดยเริ่มต้ังแต!ป+ค.ศ.1999 ท่ีเริ่มมีภาพยนตร0เกาหลีเข%ามาฉายในเมืองไทย ต!อมาก็มีท้ังซีรีส0 
ละคร และสิ่งท่ีมีอิทธิพลต!อกลุ!มวัยรุ!นไทยมากท่ีสุดก็คือ ศิลป�นเกาหลี หรือดนตรีแนว KPOP ท่ีเริ่ม
เข%ามาตีตลาดในเอเชียรวมถึงประเทศไทย ซ่ึงได%รับความนิยมจากแฟนเพลงชาวไทยอย!างล%นหลาม 
เริ่มต%นจาก เรน ท่ีเป;นเหมือนผู%ปลุกกระแสเพลง KPOP ในบ%านเราให%เป;นท่ีรู%จัก หลังจากนั้นก็มีศิลป�น
วงอ่ืนท่ีเข%ามามีอิทธิพลต!อวงการเพลงในประเทศไทยมากข้ึนเรื่อยๆ เช!น ดงบังชินกิ, ซูเปอร0จูเนียร0, 
2PM, เกิร0ลส0เจเนอเรชั่น เป;นต%น ซ่ึงทุกวงล%วนได%รับการตอบรับจากแฟนเพลงชาวไทยเป;นอย!างดี จึง
ทําให%ประเทศไทยเริ่มมีกระแสเกาหลีฟ+เวอร0 ท่ีไม!ว!าจะเป;นสินค%าอะไรก็จะต%องเน%นความเป;นเกาหลี 
ผลิตจากเกาหลี โดยเฉพาะเครื่องสําอาง หรือแบรนด0ต!างๆ ได%เริ่มนําศิลป�นเกาหลีมาเป;นพรีเซ็นเตอร0
เพ่ือเพ่ิมยอดขาย เป;นต%น รวมถึงธุรกิจทัวร0เกาหลีท่ีมีเพ่ิมข้ึนอย!างมากมาย เพราะคนท่ีดูก็อยากไปตาม
รอยซีรีส0เกาหลีเรื่องท่ีชื่นชอบ เช!น เกาะนามิ หรือร%านกาแฟคอฟฟ+Bปริ๊นซ0 ส!งผลให%การท!องเท่ียว
เกาหลีเติบโตข้ึนมากด%วยเช!นกัน  

ถึงแม%ในปจจุบันจะมีศิลป�นเกาหลีวงใหม!ๆเกิดข้ึนและเพ่ิมจํานวนอย!างรวดเร็ว ท้ังวงท่ี
เป;นท่ีรู%จักและไม!ค!อยมีคนรู%จักบ%าง แต!ก็ยังคงมีศิลป�นเกาหลีท้ังหน%าเก!าและหน%าใหม!เข%ามาตีตลาดใน
ไทยอย!างต!อเนื่อง รวมถึงแบรนด0ต!างๆ ก็ได%เอาใจกลุ!มแฟนคลับโดยการพาศิลป�นมาเป�ดคอนเสิร0ตหรือ
จัดกิจกรรมพบปะแฟนคลับอย!างใกล%ชิด เพ่ือมอบโอกาสให%แฟนคลับชาวไทยได%เจอศิลป�นในระยะใกล%
โดยไม!ต%องบินไปถึงเกาหลี ซ่ึงแต!ละครั้งท่ีมีศิลป�นเกาหลีมาเยือนประเทศไทย ก็จะเห็นได%ว!ามีกลุ!มแฟน
คลับมากมายคอยไปต%อนรับถึงสนามบิน ตามไปท่ีโรงแรม และทุกท่ีท่ีศิลป�นไป นั่นก็เพ่ือต%องการให%ได%
เห็นศิลป�นท่ีตนชื่นชอบอย!างใกล%ชิดท่ีสุด เพราะโอกาสไม!ได%มีบ!อยครั้งนัก จึงทําให%กลุ!มแฟนคลับ
พยายามทําทุกอย!างเพ่ือให%ได%เห็นศิลป�นท่ีตนชื่นชอบได%มากท่ีสุด 

เนื่องจากโอกาสท่ีศิลป�นเกาหลีจะมาเยือนประเทศไทยนั้นมีค!อนข%างน%อย จึงทําให%แฟน
คลับกลุ!มหนึ่งท่ีคลั่งไคล%ศิลป�นมากๆ จึงมีความต%องการท่ีจะตามไปถึงประเทศเกาหลีเพ่ือหาโอกาสไป
พบปะกับศิลป�นอย!างใกล%ชิดมากข้ึน เพราะท่ีเกาหลีก็จะมีกิจกรรมท่ีบ!อยกว!าประเทศอ่ืนๆ ทําให%
โอกาสในการเจอศิลป�นนั้นมีมากกว!า เช!น มีคอนเสิร0ต, รายการเพลง, จัดรายการวิทยุ, งานแฟนมีทต้ิง 
เป;นต%น และนอกเหนือจากนั้นก็เพ่ือไปตามรอยสถานท่ีต!างๆท่ีเก่ียวข%องกับศิลป�นด%วย เช!น ค!ายเพลง, 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 

 

ร%านท่ีศิลป�นเป;นพรีเซ็นเตอร0, สถานท่ีท่ีศิลป�นชอบไป, ร%านขายของท่ีระลึกของศิลป�น, ร%านท่ีเป;น
กิจการของศิลป�น หรือแม%กระท่ังหอพักหรือบ%านของศิลป�น เป;นต%น 

ด%วยเหตุนี้ จึงทําให%ผู%จัดทําเล็งเห็นถึงช!องทางธุรกิจท่ีสามารถเกิดข้ึนได% คือการทําธุรกิจ
ทัวร0เพ่ือพากลุ!มแฟนคลับไปตามรอยศิลป�นเกาหลีถึงท่ีด%วยความสะดวกสบาย และให%เกิดความพึง
พอใจและความประทับใจสูงสุด เนื่องจากยังไม!มีทัวร0ท่ีเป;นลักษณะการตามรอยศิลป�นเกาหลีแบบ
จริงจัง ทัวร0เกาหลีส!วนมากในปจจุบันมักจะเป;นกิจกรรมท่ีเน%นไปทางวัด วัง พิพิธภัณฑ0 หรือไปตาม
รอยซีรี่ส0ท่ีเดิมๆซํ้าๆ ซ่ึงไม!น!าสนใจสําหรับกลุ!มแฟนคลับท่ีส!วนใหญ!เป;นกลุ!มวัยรุ!น และหากจะเดินทาง
ไปเองก็อาจยังไม!มีความรู% ความสามารถเก่ียวกับประเทศเกาหลีมากพอ เช!น กลัวหลงทาง หรือการ
สื่อสารด%านภาษา เป;นต%น โดยท่ีมาของโครงการนั้นสามารถแบ!งได%เป;น 4 ข%อ ดังนี้ 

 

1. กระแสนิยมในตัวศิลป!นเกาหลีของกลุ$มแฟนคลับยังมีอยู$อย$างต$อเนื่อง 

ถึงแม%ว!า ในสายตาของคนท่ัวไปอาจคิดว!ากระแส KPOP เริ่มตกลงแล%ว แต!สําหรับ
กลุ!มแฟนคลับท่ีมีการติดตามมาอย!างเหนียวแน!นและยาวนานนั้น ยังคงติดตามและสนับสนุนผลงาน
ของศิลป�นเกาหลีอย!างใกล%ชิด ไม!ได%มีทีท!าว!าจะลดลง เห็นได%จากทุกครั้งท่ีมีศิลป�นเกาหลีมาเยือน
ประเทศไทย ก็จะเห็นได%ว!ามีกลุ!มแฟนคลับมากมายคอยไปต%อนรับถึงสนามบิน ตามไปท่ีโรงแรม และ
ทุกท่ีท่ีศิลป�นไป ไม!ว!าจะมีวงอะไรใหม!ๆเกิดข้ึนมา แฟนคลับชาวไทยก็จะให%การตอบรับเป;นอย!างดี 
ในขณะท่ีวงเก!าๆก็ยังคงได%รับความนิยมเช!นกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 1-1    ภาพแสดงแฟนคลับจํานวนมากท่ีไปรอรับศิลป�นท่ีสนามบิน 1 
ท่ีมา: cnotaces [นามแฝง]. เข%าถึงเม่ือ 21 มิถุนายน 2556. เข%าถึงได%จาก www.twitter.com 
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ภาพท่ี 1-2    ภาพแสดงแฟนคลับจํานวนมากท่ีไปรอรับศิลป�นท่ีสนามบิน 2 
ท่ีมา: เอลฟ\ไทยฟ�น! 'อีทึก (พัคจองซู)' แห!ง Super Junior แจกแฟนเซอร0วิสก!อนอําลาเข%ากรม ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ. เข%าถึงเม่ือ 21 มิถุนายน 2556. เข%าถึงได%จาก www.pingbook.com 

 

นอกจากนี้ แบรนด0ต!างๆ ยังได%มีการนําศิลป�นเกาหลีมาเป;นพรีเซ็นเตอร0เพ่ือเพ่ิม
ยอดขายกันมากข้ึน เช!น สาหร!ายมาชิตะ และ น้ําหอมทเวลฟ\พลัส ท่ีนําสมาชิกจากวงซูเปอร0จูเนียร0มา
เป;นพรีเซ็นเตอร0อย!างต!อเนื่องทุกป+ และล!าสุด ทรูมูฟเอช ก็ได%นํา เกิร0ลส0เจเนอเรชั่น มาเป;นพรีเซ็น
เตอร0ด%วยเช!นกัน แสดงให%เห็นว!า การทําการตลาดกับกลุ!มแฟนคลับศิลป�นเกาหลียังคงสามารถประสบ
ความสําเร็จได%ดีในระดับหนึ่ง 

 

 
 

ภาพท่ี 1-3    ภาพแสดงการใช%ศิลป�นเกาหลี ซีวอน วงซูเปอร0จูเนียร0 และ ทิฟฟานี่ วงเกิร0ลส0เจเนอ-
เรชั่น เป;นพรีเซ็นเตอร0ของทเวลฟ\ พลัส 
ท่ีมา: SoshiLand [นามแฝง]. ทิฟฟานี่ โฆษณา ทเวลฟ\ พลัส. เข%าถึงเม่ือ 21 มิถุนายน 2556. เข%าถึง
ได%จาก www.soshiland.com 
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ภาพท่ี 1-4    ภาพแสดงการใช%ศิลป�นเกาหลี วงเกิร0ลส0เจเนอเรชั่น เป;นพรีเซ็นเตอร0ทรูมูฟ เอช 
ท่ีมา: Tukko [นามแฝง]. ทรูมูฟ เอช เป�ดตัวภาพยนตร0โฆษณา “GIRLS’ GENERATION” และ 
“TRUE BEYOND”. เข%าถึงเม่ือ 21 มิถุนายน 2556. เข%าถึงได%จาก www.truecorp.co.th 
 

2. การทําธุรกิจท่ีอาศัยความคล่ังไคล,ของผู,บริโภคมีความน$าสนใจและทําได,ง$าย 
ถ%าหากคนเราชอบสิ่งใดมากๆแล%ว ก็จะยอมทุ!มเททุกสิ่งทุกอย!างเพ่ือให%ได%สิ่งท่ีเรารัก

มา โดยเฉพาะในกลุ!มแฟนคลับศิลป�นเกาหลี ท่ีโอกาสในการพบศิลป�นนั้นมีไม!บ!อยนัก ทําให%กลุ!มแฟน
คลับยอมเสียเงินจํานวนมากในการซ้ือบัตรคอนเสิร0ต เพ่ือแลกกับความสุขในการได%เจอศิลป�นท่ีชอบ
เพียงไม!ก่ีชั่วโมง ยอมซ้ือ CD และของสะสมราคาแพงๆ หรือยอมอดทนยืนรอตากแดดตากฝนท้ังวัน 
เพ่ือให%ได%เห็นศิลป�นตัวจริงในระยะใกล%ในเวลาไม!ก่ีนาที ซ่ึงในสายตาคนอ่ืนอาจมองว!าเป;นเรื่องไร%สาระ 
แต!สําหรับกลุ!มแฟนคลับเหล!านี้ พวกเขาจะรู%สึกว!ามันคุ%มค!า เพราะเป;นคุณค!าทางจิตใจ และเนื่องจาก
โอกาสท่ีศิลป�นเกาหลีจะมาเยือนประเทศไทยนั้นมีค!อนข%างน%อย จึงทําให%แฟนคลับกลุ!มหนึ่งท่ีคลั่งไคล%
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ศิลป�นมากๆ มีความต%องการท่ีจะตามไปถึงประเทศเกาหลีเพ่ือหาโอกาสไปพบศิลป�นอย!างใกล%ชิดมาก
ข้ึน หรือหากไม!ได%พบศิลป�น แต!ขอให%ได%ไปในท่ีท่ีศิลป�นเคยไปก็ยังดี 

 
3. ป�ญหาในการเดินทางไปตามรอยท่ีประเทศเกาหลีของแฟนคลับ 

โดยปกติการเดินทางไปประเทศเกาหลีก็จะมีอยู! 2 ทาง คือไปกับทัวร0และไปเอง แต!
เนื่องจากทัวร0เกาหลีในปจจุบัน ส!วนมากมักจะพาไปชมวัด วัง พิพิธภัณฑ0 ซ่ึงไม!ใช!ท่ีท่ีแฟนคลับจะได%
พบศิลป�น หรืออาจมีบ%างท่ีไปตามรอยสถานท่ีในซีรีส0ต!างๆ แต!ก็เป;นท่ีเดิมๆ ซํ้าๆ เช!น เกาะนามิ หรือ
ร%านกาแฟคอฟฟ+B ปริ๊นซ0 แต!ก็ไม!ใช!การตามรอยศิลป�นโดยตรง หรือบางคนอาจไปกับทัวร0แต!แยก
ออกมาเท่ียวเอง ก็อาจทําให%เกิดปญหาตามมาได% ส!วนทางเลือกท่ีสองคือการไปเองโดยไม!พ่ึงทัวร0 
หลายคนท่ีไม!เคยไปประเทศเกาหลีก็อาจมีปญหาด%านการเดินทาง หรือปญหาทางด%านการสื่อสาร
ภาษาเกาหลี เนื่องจากคนเกาหลีส!วนมากพูดภาษาอังกฤษไม!ได% จึงทําให%ผู%จัดทําเล็งเห็นช!องทางในการ
จัดทําธุรกิจทัวร0ตามรอยศิลป�นเกาหลีข้ึนมา 

 
4. ยังไม$มีคู$แข$งท่ีทําธุรกิจลักษณะนี้เกิดข้ึนอย$างจริงจัง 

ปจจุบัน ในประเทศไทยยังไม!มีธุรกิจทัวร0ตามรอยศิลป�นเกาหลีท่ีเกิดข้ึนเป;นองค0กร
อย!างจริงจัง แต!เท!าท่ีมีอยู!ในตอนนี้สามารถแบ!งได%เป;น 4 ประเภท ดังนี้ 

4.1  กลุ!มแฟนคลับศิลป�นท่ีเคยไปประเทศเกาหลี จัดทําทัวร0ตามรอยศิลป�นข้ึน โดย
ไม!ได%ทําเป;นอาชีพหรือทําเป;นประจํา เป;นเพียงแฟนคลับท่ีมีประสบการณ0ในการไปตามรอยศิลป�น
เท!านั้น 

  โดยมีหลายกลุ!มท่ีจัดข้ึนตามแต!ศิลป�นท่ีชอบ มักจะเป;นแบบไม!ได%ให%บริการใน
ด%านทัวร0มากนัก ไม!ค!อยมีความสะดวกสบาย เนื่องจากผู%จัดเป;นเพียงแฟนคลับศิลป�นเท!านั้น แต!อาจมี
ประสบการณ0ในการท!องเท่ียวประเทศเกาหลีพอสมควร สามารถพาไปสถานท่ีต!างๆได% แต!ไม!มีบริการ
ด%านอ่ืนๆ ส!วนมากไปกันเพียงกลุ!มเล็กๆไม!เกิน 10 คน โดยช!องทางการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ0จะ
เป;นตามเว็บบอร0ดศิลป�น หรือตาม Social network ต!างๆ ไม!ค!อยมีความน!าเชื่อถือ 
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ภาพท่ี 1-5    ภาพแสดงแฟนคลับศิลป�นเกาหลีโพสข%อความจัดทําทัวร0ตามรอยศิลป�นในเว็บบอร0ด 
ท่ีมา: pjpikazzu [นามแฝง]. [Tour] TVXQ Korea ทัวร0ตามรอยทงบังชินกิ 5วัน3คืน. เข%าถึงเม่ือ 21
มิถุนายน 2556. เข%าถึงได%จาก http://tvxqroommate.forumotion.com 

 
4.2  ร%านค%าท่ีขายสินค%าเก่ียวกับศิลป�นเกาหลีในอินเทอร0เน็ต มีประสบการณ0การไป

ประเทศเกาหลีค!อนข%างบ!อยเพ่ือนําสินค%ามาขายในไทย จัดทําทัวร0ตามรอยศิลป�นข้ึนเป;นธุรกิจเสริม 
โดยมีการขายสินค%าศิลป�นเป;นธุรกิจหลัก เป;นร%านค%าท่ีทําธุรกิจในอินเทอร0เน็ตเท!านั้น 

ตัวอย!างเช!น ร%าน BONGONG SHOP เป;นเพียงร%านค%าขายซีดีอัลบั้มเพลง
เกาหลีร%านเล็กๆใน Twitter, Facebook และ Instagram ท่ีมีการเดินทางไปประเทศเกาหลีเป;น
ประจํา จึงมีความชํานาญในการเดินทางในประเทศเกาหลีเป;นอย!างดี ได%จัดโปรแกรมทัวร0ตามรอย
ศิลป�นเกาหลีข้ึนมา โดยจะจัดเฉพาะในช!วงท่ีมีอีเว%นท0พิเศษ เช!น มีคอนเสิร0ต, ละครเวที, ศิลป�นออก
จากกรมทหาร เท!านั้น และจะจัดตามรอยศิลป�นวงซูเปอร0จูเนียร0 เพียงแค!วงเดียว โดยช!องทางการ
ประชาสัมพันธ0คือ Twitter, Facebook และ Instagram ของร%าน 
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ภาพท่ี 1-6    ภาพแสดง Twitter ของร%าน Bonsong shop 
ท่ีมา: เข%าถึงเม่ือ 21 มิถุนายน 2556. เข%าถึงได%จาก https://twitter.com/BONSONGSHOP 

 

 
 

ภาพท่ี 1-7    ภาพแสดงโปรแกรมทัวร0ของร%าน Bonsong shop 
ท่ีมา: Bonsong SHOP By TSTF Staff [นามแฝง]. เข%าถึงเม่ือ 21 มิถุนายน 2556. เข%าถึงได%จาก
https://www.facebook.com/Bonsongshop.tstf 
 

4.3  ธุรกิจท่ีเก่ียวกับศิลป�นเกาหลี คือนิตยสารศิลป�นเกาหลีในประเทศไทย จัดทํา
ทัวร0ตามรอยศิลป�น โดยทําเป;นธุรกิจเสริม รองจากธุรกิจนิตยสาร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 

 

-  นิตยสาร The Boy Kimchi เป;นนิตยสารไทยท่ีเก่ียวกับศิลป�นเกาหลี วงการ
เพลงเกาหลี และได%มีการจัดทําทัวร0ตามรอยศิลป�นข้ึน มีช!องทางการประชาสัมพันธ0ค!อนข%างน%อย คือ 
โฆษณาในนิตยสาร และทาง Facebook ของ The Boy Kimchi เท!านั้น และไม!มีรายละเอียด
โปรแกรมทัวร0ให%ดูอย!างชัดเจน ต%องโทรศัพท0หรืออีเมลล0ไปสอบถามเท!านั้น 

 
 

ภาพท่ี 1-8    ภาพแสดงนิตยสาร The Boy Kimchi 
ท่ีมา: นิตยสาร The Boy Kimchi. เข%าถึงเม่ือ 21 มิถุนายน 2556. เข%าถึงได%จาก 
www.magazinedee.com 
 

 
 

ภาพท่ี 1-9    ภาพแสดงโปรแกรมทัวร0ของนิตยสาร The Boy Kimchi 
ท่ีมา: The Boy Kimchi [นามแฝง]. เข%าถึงเม่ือ 21 มิถุนายน 2556. เข%าถึงได%จาก 
https://www.facebook.com/pages/The-Boy-Kimchi 
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-  นิตยสาร A-STAR เป;นนิตยสารไทยท่ีเก่ียวกับศิลป�นเกาหลีเช!นเดียวกัน มี
การจัดทําทัวร0ตามรอยศิลป�นข้ึนเหมือนกับ The Boy Kimchi แต!ไปตามรอยเพียงไม!ก่ีท่ีเท!านั้น ท่ี
อ่ืนๆก็เป;นสถานท่ีเหมือนกับทัวร0เกาหลีท่ัวไป ส!วนช!องทางการประชาสัมพันธ0มีเพียงการโฆษณาใน
นิตยสาร ซ่ึงทําให%ผู%ท่ีไม!เคยอ!านก็ไม!สามารถรู%ได%ว!ามีบริการนี้อยู! และตามเว็บบอร0ดต!างๆ อีกเล็กน%อย 

 
 

ภาพท่ี 1-10    ภาพแสดงนิตยสาร A-STAR 
ท่ีมา: COCOLY [นามแฝง]. A-STAR vol.7 No.84 July 2012. เข%าถึงเม่ือ 21 มิถุนายน 2556. 
เข%าถึงได%จาก http://www.smmonline.net 

 

 
 

ภาพท่ี 1-11    ภาพแสดงโปรแกรมทัวร0ของนิตยสาร A-STAR 
ท่ีมา: A-STAR [นามแฝง]. A-STAR & Seoul Star Happy Winter. เข%าถึงเม่ือ 21 มิถุนายน 2556. 
เข%าถึงได%จาก www.dek-d.com 
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4.4  บริษัทค!ายเพลงของเกาหลี ได%ขยายธุรกิจโดยจัดต้ังบริษัทท!องเท่ียวและทัวร0ข้ึน
สําหรับแฟนเพลงของค!ายโดยเฉพาะ โดยมีการจัดทัวร0เม่ือมีคอนเสิร0ตใหญ!ของศิลป�นในสังกัด เน%น
กลุ!มแฟนคลับชาวต!างชาติ 

ค!ายเพลง SM Entertainment บริษัทต%นสังกัดของศิลป�นเกาหลีชื่อดังอย!าง 
ดงบังชินกิ, ซูเปอร0จูเนียร0 และ เกิร0ลส0เจเนอเรชั่น ได%จัดต้ังบริษัททัวร0ข้ึน โดยใช%ชื่อว!า SM Town 
Travel เพ่ือให%แฟนคลับของศิลป�นในค!ายได%มีโอกาสใกล%ชิดกับศิลป�นท่ีชื่นชอบมากยิ่งข้ึน ซ่ึงธุรกิจนี้
จะจัดข้ึนสําหรับแฟนเพลงชาวต!างชาติเท!านั้น แฟนเพลงชาวเกาหลีจะไม!สามารถเข%าร!วมได% โดยจะมี
การจัดโปรแกรมทัวร0ข้ึนเม่ือมีคอนเสิร0ตใหญ!ของศิลป�นในสังกัดท่ีจัดข้ึนในทุกประเทศ ไม!เพียงเฉพาะ
ในประเทศเกาหลี ซ่ึงโปรแกรมทัวร0ก็จะเป;นการพาไปชมคอนเสิร0ต มี Welcome Party รวมถึงการ
บริการรถรับส!งและบริการท่ีพัก แต!ไม!รวมต๋ัวเครื่องบินและอาหาร โดยส!วนมากจะจัดให%มีระยะเวลา
เพียงแค! 2-3 วันเท!านั้น และในบางครั้งก็อาจมีกิจกรรมพิเศษได%ใกล%ชิดกับศิลป�น เช!น Fan meeting 
เป;นต%น ส!วนช!องทางในการประชาสัมพันธ0นั้น จะเป;นทาง Twitter และทางเว็บไซต0ของบริษัท คือ 
http://www.smtowntravel.com 

  

 
 

ภาพท่ี 1-12    ภาพแสดงหน%าเว็บไซต0หลักของ SM Town Travel 
ท่ีมา: Accessed June 21, 2013. Available from http://www.smtowntravel.com 
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ภาพท่ี 1-13    ภาพแสดงโปรแกรมทัวร0ของ SM Town Travel 
ท่ีมา: Super Junior Super Show 5 in Bangkok. Accessed June 21, 2013. Available from 
http://www.smtowntravel.com 
 

ด%วยเหตุผลท้ังหมดท่ีกล!าวมานี้ ทําให%ผู%จัดทําสนใจท่ีจะทําธุรกิจนี้ให%เป;นจริงข้ึนมาเพ่ือ
ตอบสนองความต%องการของกลุ!มแฟนคลับศิลป�นเกาหลีท่ีมีอยู!จํานวนมากในปจจุบัน  

โดยธุรกิจนี้มีกลุ!มเป�าหมายคือ กลุ!มแฟนคลับท่ีชื่นชอบศิลป�นเกาหลี ท้ังหญิงและชาย 
อายุตั้งแต! 18-35 ป+ มีฐานะอยู!ในระดับ C+ ถึงระดับ A สนใจวงการเพลงเกาหลี ชอบท!องเท่ียว และ
มีการติดตามศิลป�นเกาหลีอย!างใกล%ชิด ไม!เคยเดินทางไปหรือไม!คุ%นเคยกับการเดินทางประเทศเกาหลี 
และไม!มีทักษะด%านการสื่อสารภาษาเกาหลีหรือมีน%อย 
 
วัตถุประสงค8 

1. สร%างแบรนด0ธุรกิจทัวร0ตามรอยศิลป�นเกาหลีเพ่ือตอบสนองความต%องการของ
กลุ!มเป�าหมาย 

2. ทําการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพ่ือให%แบรนด0เข%าถึงผู%บริโภค 
3. ประยุกต0แนวความคิดเพ่ือให%สามารถนําไปใช%ได%จริงกับธุรกิจในอนาคต 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ8 
1. ศึกษาพ้ืนฐานและแนวทางของธุรกิจท่ีมีความคล%ายคลึงกัน คือธุรกิจทัวร0และธุรกิจท่ี

เก่ียวข%องกับกลุ!มแฟนคลับ 
2. ทําการวิจัยกลุ!มตัวอย!างท่ีเป;นกลุ!มแฟนคลับเพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีสามารถนํามา

ประยุกต0ใช%กับแบรนด0 และเพ่ือให%ทราบถึงพฤติกรรมในการรับสื่อ 
3. วางกลยุทธ0ในการสร%างแบรนด0 โดยใช%ข%อมูลท่ีได%จากการวิจัยมาสร%างการสื่อสารแบบ

บูรณาการ 
 
ข้ันตอนการศึกษา 

1. ศึกษาข%อมูลท่ีเก่ียวข%องจากแหล!งต!างๆ เพ่ือนํามาใช%ในการสร%างตราสินค%า โดย
แบ!งเป;น 

1.1 ข%อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของกลุ!มแฟนคลับ แบ!งเป;น 
1.1.1 แหล!งข%อมูลปฐมภูมิ คือการสัมภาษณ0และสํารวจโดยใช%แบบสอบถามกับ

กลุ!มแฟนคลับท่ีมีความชื่นชอบในตัวศิลป�นเกาหลีและมีความต%องการหรือเคยไปตามรอยศิลป�นท่ี
ประเทศเกาหลี เพ่ือนํามาเป;นข%อมูลประกอบการทําวิจัยและหาแนวทางในการสื่อสารจากพฤติกรรม
การเป�ดรับสื่อ 

1.1.2 แหล!งข%อมูลทุติยภูมิ คือ การเก็บรวบรวมข%อมูลจากบทความทาง
อินเทอร0เน็ตและงานวิจัยท่ีเก่ียวข%องกับพฤติกรรมของกลุ!มแฟนคลับท่ีชื่นชอบศิลป�นเกาหลี ทัศนคติ 
การดําเนินชีวิตของกลุ!มแฟนคลับ รวมถึงประสบการณ0การเดินทางไปตามรอยศิลป�นท่ีประเทศเกาหลี
ของแฟนคลับ และศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข%องด%วย 

1.2 ข%อมูลเก่ียวกับการทําธุรกิจทัวร0ท!องเท่ียว โดยรวบรวมข%อมูลเก่ียวกับการทํา
ธุรกิจทัวร0 รวมถึงข%อมูล งานวิจัย และทฤษฎีเก่ียวกับการตลาดการท!องเท่ียว การจัดการธุรกิจ
ท!องเท่ียว เพ่ือใช%เป;นแนวทางในการสร%างแบรนด0ธุรกิจทัวร0ให%ถูกต%องและเหมาะสม 

2. ประมวลผลข%อมูลและวิเคราะห0ผลเพ่ือนําข%อมูลเหล!านั้นมาวางแผนการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการให%เหมาะสมและเข%าถึงกลุ!มเป�าหมาย 

3. วางแผนการสื่อสารการตลาดเพ่ือให%บรรลุวัตถุประสงค0และสามารถดําเนินการตาม
แผนท่ีวางไว%ได%อย!างมีประสิทธิภาพ 
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แผนการดําเนินงาน 
ต!อไปนี้เป;นการชี้แจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป;นตาราง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1  แสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1. ศึกษาและรวบรวมข%อมูลท่ีเก่ียวข%องกับ
กลุ!มแฟนคลับศิลป�นเกาหลีและธุรกิจทัวร0 

         

2. ทําวิจัยและสัมภาษณ0ถึงพฤติกรรมการ
บริโภคของกลุ!มแฟนคลับ 

         

3. วิเคราะห0และนําเสนอผลวิจัยเพ่ือวาง
แผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

         

4. วางกลยุทธ0และออกแบบแผนการสื่อสาร
การตลาด 

         

5. ดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว%          

6. สรุปผลการทํางาน          

 
ข,อจํากัดในการศึกษา 

เนื่องจากในปจจุบัน ยังไม!มีธุรกิจทัวร0ตามรอยศิลป�นเกาหลีเกิดข้ึนอย!างเป;นทางการ ทํา
ให%ข%อมูลท่ีจะนํามาใช%ในการวางแผนสร%างแบรนด0นั้นมีค!อนข%างน%อย และผู%จัดทําจะต%องสร%างข%อมูล
ของแบรนด0ข้ึนมาใหม!ท้ังหมด จึงทําให%อาจเกิดความไม!สมจริงหรือไม!สามารถนําสิ่งเหล!านั้นมาพัฒนา
ให%เกิดข้ึนจริงได% 
 
ผลท่ีคาดว$าจะได,รับ 

1. สามารถสร%างแบรนด0ธุรกิจทัวร0ตามรอยศิลป�นเกาหลีเพ่ือตอบสนองความต%องการของ
กลุ!มเป�าหมายได% 
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2. แบรนด0สามารถเข%าถึงผู%บริโภคและเป;นท่ีรู%จักของกลุ!มเป�าหมาย 
3. สามารถประยุกต0แนวความคิดและนําไปใช%กับธุรกิจในอนาคตได% 

 
นิยามศัพท8 

แฟนคลับ ในจุลนิพนธ0นี้ หมายถึง กลุ!มคนท่ีคลั่งไคล%หรืออุทิศตนให%กับบุคคล/กลุ!ม/
แนวความคิด หรือในบางครั้งกับสิ่งไม!มีชีวิต (เช!น อาคารท่ีมีชื่อเสียง) แฟนคลับส!วนใหญ!จะทุ!มเทเวลา
และสิ่งของเพ่ือสนับสนุน ในบางครั้งจะมีการต้ังแฟนคลับอย!างเป;นทางการ โดยดําเนินการร!วมกับ
กลุ!มหรือบุคคลท่ีเก่ียวข%องกับสิ่งท่ีชื่นชอบโดยตรง และใช%เวลาส!วนใหญ!ไปกับเรื่องท่ีตนชื่นชอบ โดย
แฟนคลับส!วนใหญ!จะเป;นแฟนคลับของนักร%อง นักแสดง ดารา เป;นต%น 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 
ในการสร�างแบรนดธุรกิจทัวรตามรอยศิลป�นเกาหลีนั้น มีความจําเป#นในการศึกษาทฤษฎี

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เนื่องจากธุรกิจทัวรตามรอยศิลป�นเป#นธุรกิจใหม,ในตลาด ดังนั้น
การศึกษาแนวทางของทฤษฎีท่ีมีอยู,นั้น จะทําให�สามารถนํามาประยุกตกับแบรนดได� นอกจากนี้ เพ่ือ
เป#นการอ�างอิงในการออกแบบแผนการสื่อสารการตลาดจึงต�องศึกษาทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�องเพ่ือให�เกิดความเข�าใจในการคิดงานมากท่ีสุด โดยทฤษฎีท่ีนํามาอ�างอิงประกอบด�วย 

แนวคิดและทฤษฎีการสร�างตราสินค�า 
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู�บริโภค 
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
แนวคิดและทฤษฎีแฟนและแฟนดอม 

 
แนวคิดและทฤษฎีการสร�างตราสินค�า 

1. ความหมายของตราสินค�า 
วิทวัส ชัยปาณี ให�มุมมองคําจํากัดความของแบรนดไว�ว,า แบรนดเป#นมุมมองจาก

ผู�บริโภคมากกว,า ต�องเป#น “ความรู�สึก” ของผู�บริโภคยามได�ยินชื่อแบรนดหรือเห็นตราสัญลักษณ โล
โก� ฉลากของบรรจุภัณฑ ว,าคิดและเชื่อว,าสินค�าแบรนดนั้นให�คุณประโยชน คุณค,า บุคลิกภาพ หรือให�
อะไรกับเขาได�บ�าง 

แบรนด คือสัญลักษณท่ีซับซ�อน คือผลรวมท่ีจับต�องไม,ได�จากการท่ีได�เห็นรูปร,าง
หน�าตาภายนอกของสินค�า การได�ยินชื่อ การได�สัมผัสบรรจุภัณฑ และราคา การได�รับรู�ประวัติความ
เป#นมา และชื่อเสียงท่ีแบรนดนั้นสั่งสมเรื่อยมาและความรู�สึกท่ีมีต,อวิถีทางท่ีแบรนดนั้นโฆษณาไว� เป#น
สิ่งท่ีถูกกําหนดข้ึนจากความรู�สึกโดยรวมของผู�ใช� และประสบการณส,วนตัวของผู�ใช�ท่ีได�สัมผัสกับ     
แบรนดนั้นมา แบรนดจะให�ความหมายได�ถึง 4 ระดับด�วยกันคือรูปร,าง หน�าตาภายนอก 
คุณประโยชน คุณค,า และบุคลิกภาพ หากบริษัทใดยังให�ความสําคัญของแบรนดเพียงแค,ชื่อของมัน 
นั้นแสดงว,าไม,เข�าใจแบรนดเลย โดยความหมายของแบรนด 4 ระดับ คือ 

- คุณสมบัติ (Attributes) คือรูปร,างหน�าตาภายนอกท่ีผู�บริโภคจดจําแบรนดนั้นได�
เช,น โลโก�ชื่อ สีสัน รูปร,างของบรรจุภัณฑ 
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- คุณประโยชน (Benefits) คือ คุณประโยชนท่ีจับต�องได�ของผลิตภัณฑนั้นใน
ความรู�สึกของผู�บริโภคเช,น รสชาติอร,อย สระผมแล�วไม,มีรังแค ซักผ�าแล�วขาวเป#นต�น 

- คุณค,า (Values) คือคุณค,าท่ีไม,สามารถจับได�โดยตรง แต,ผู�บริโภคมีความรู�สึกกับแบ
รนดนั้นได�เช,น ความรู�สึกน,าเชื่อถือ รู�สึกม่ันใจเพราะอยู,มานาน 

- บุคลิกภาพของแบรนด คือบุคลิกภาพท่ีให�กับผู�ใช�แบรนดนั้น และคิดว,าคนอ่ืนจะ
มองดูตัวเองแบบนั้น เช,น ดูเป#นวัยรุ,น ดูมีสไตล ดูเป#นคนรวย 

2.  องค$ประกอบของแบรนด$ 
2.1 ชั้นนอก The Tangible Assets เป#นส,วนท่ีแสดงออกถึงความเป#นผลิตภัณฑ 

(Product) อันได�แก, รูปร,างหน�าตาภายนอก (Attributes) กับคุณประโยชน (Benefits) 
2.2 ชั้นกลาง The Intangible Assets เป#นส,วนแสดงความรู�สึกท่ีผู�คนมีต,อแบรนด

นั้น ได�แก,คุณค,า (Values) และบุคลิกภาพ (Personality) 
2.3 ชั้นใน The Essence or Brand DNA เป#นส,วนท่ีทําให�แบรนดนั้นดูมีความ

แตกต,างจากคู,แข,ง จนทําให�ผู�คนตัดสินใจเลือกแบรนดนี้เป#นประจํา 
3. การส่ือสารเพ่ือการสร�างคุณค+าของแบรนด$ 

3.1 ความหมายของคุณค,าของแบรนดหรือแบรนดดีเอ็นเอ (Brand Core Value/ 
Brand DNA) 

เควิน เคลเลอร (1998 Strategic Brand Management) ได�ให�ความหมาย
เอาไว�ว,าแบรนดดีเอ็นเอคือ มนตราแห,งแบรนด หรือมนตเสน,หของแบรนดท่ีสามารถชี้ชัดได�ว,าแบรนด
นั้นมีความโดดเด,นอย,างไร มนตราเป#นสิ่งท่ีผู�คนจะจดจําไปแสนนาน ดังนั้น คําบรรยายถึงมนตราแต,
ละ   แบรนดควรจะสั้น กระชับ ความหมายเฉียบเม่ือต�องการสร�างแบรนดท่ีแข็งแกร,ง ต�องแน,ใจว,าเรา
ได�หยิบยื่นวัตถุดิบท่ีถูกต�องไปให�กับผู�บริโภค โดยผู�บริโภคจะเก็บเก่ียวประสบการณรวม (Total 
Experiences) รอบๆ ตัวแบรนดและไปสร�างแบรนดในความรู�สึกของเขาเอง โดยสิ่งท่ีสร�างความ
แตกต,างให�เกิดข้ึนในใจผู�บริโภคนั้นก็คือสิ่งท่ีเป#นแก,นแท�ของแบรนดหรือ Brand DNA ท่ีทําให�
ผู�บริโภคเลือกซ้ือแบรนดนั้นอย,างมีศรัทธาโดยอาจจะเป#นองคประกอบใดของแบรนดก็ได�ระหว,าง 
คุณสมบัติ (Attributes) คุณประโยชน (Benefits) คุณค,า (Values) บุคลิกภาพ (Personality) 

4. เอกลักษณ$ของแบรนด$ 
เอกลักษณ คือ สิ่งท่ีถ,ายทอดข,าวสารจากองคกรไปยังผู�คนในลักษณะ จากภายในสู,

ภายนอก (Inside out) เป#นสิ่งท่ีควบคุมได�เหมาะสําหรับการเริ่มต�นวางสินค�าใหม, การนําเสนอ      
แบรนดใหม, การเป�ดตัวองคกรครั้งแรก และการกลับมาครั้งใหม,ของสินค�า (Relaunching/ 
Rebranding) แต,ภาพลักษณเป#นสิ่งท่ีผู�คนรับข,าวสารผ,านเอกลักษณและประสบการณรวม แล�วนําไป
วาดภาพแบรนดหรือองคกรไว�ในสมอง 
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เอกลักษณท้ัง 4 หรือ 4P’s 
-  สมบัติขององคกร (Properties) คือ ทรัพยสินต,างๆ ขององคกรท่ีได�ลงทุนหาซ้ือมา

และปรากฏให�เห็นต,อสายตาผู�บริโภคเช,นอาคารสํานักงาน โรงงานร�านค�ารถส,งของเป#นต�น 
- สินค�าขององคกร (Products) คือ ตัวสินค�าและบริการท่ีองคกรจะให�แก,ลูกค�าได� 
- สมบัติขององคกร (Properties) คือทรัพยสินต,างๆขององคกรท่ีได�ลงทุนหาซ้ือมา

เข�ามา และปรากฏให�เห็นต,อสายตาผู�บริโภคเช,นอาคารสํานักงาน โรงงานร�านค�า รถส,งของเป#นต�น 
- สินค�าขององคกร (Products) คือตัวสินค�าและบริการท่ีองคกรจะให�แก,ลูกค�าได� 

5. การสร�างแบรนด$ 4 มิติ 
กระบวนการสร�างตราสินค�า 4 มิติ (4D – Branding Process) ประกอบด�วยการ

ค�นพบความจริงใน 4 มิติ เป#นการค�นหาความต�องการอย,างแท�จริงท่ีอยู,ภายในจิตใจของลูกค�าและ
มองสิ่งรอบตัวให�ครบทุกมิติ ได�แก, 

5.1 Discovery คือข้ันตอนในการค�นพบเรื่องราวของแบรนดจากการศึกษาและ
วิเคราะหความรู�จากมิติท้ัง 4 ท่ีอยู,รอบแบรนด ได�แก, 

- การวิเคราะหสภาพตลาดโดยรวม (Market) 
- การวิเคราะหผู�บริโภคอย,างลึกซ้ึง (Customer) 
- การวิเคราะหองคกรผู�ทําการตลาด (Corporate) 
- การวิเคราะหแบรนดคู,แข,งในตลาด (Competitions) 

5.2 Disruption คือข้ันตอนการค�นหา Brand Idea ท่ีโดดเด,นแตกต,าง เพ่ือเป#นการ
แตกแยก Brand Idea ของตนเองออกมา ให�มีการเปลี่ยนแปลงไม,อยู,ในกฎเกณฑ และออกจากวิธี
ธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆ 

5.3  Disparity คือการกระจายข,าวสารของ Brand ไปยังลูกค�าเปtาหมาย เป#น
ข้ันตอน ท่ีนําเสนอ Brand Idea กระจายไปสู,ผู�บริโภคซ่ึงจะต�องอาศัยสื่อในรูปแบบต,างๆ ท่ีสามารถ
เข�าถึงผู�บริโภคได� ไม,พ่ึงพาเฉพาะสื่อมวลชนเท,านั้น 

5.4  Determine เป#นข้ันตอนประเมินผลและการวัดผลว,า Brand Idea ท่ีเราสื่อ
ออกไปนั้นอยู,ในใจลูกค�าเพ่ิมข้ึนเพียงใด หรือช,องทางการสื่อสารใดส,งผลดีท่ีสุด เป#นข้ันตอนสุดท�ายซ่ึง
มีความสําคัญ ซ่ึงไม,ใช,วัดแค,การรับรู� (Awareness) แต,ต�องเป#นการหา Mind Share หรือ Brand 
Share จากผู�บริโภคอีกด�วย 

6. การสร�างมูลค+าของแบรนด$ (Brand Equity)  
มูลค,าของแบรนด เกิดจากสิ่งท่ีแบรนดสั่งสมกันข้ึนมาเรื่อยๆอย,างแข็งแกร,ง Davis A 

Aaker หนังสือ Managing Brand Equity ได�จัดหมวดหมู,ของการสร�างมูลค,าของแบรนดไว�เป#น 5 
หมวดด�วยกัน ได�แก, 
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- ความจงรักภักดีท่ีมีต,อแบรนด 
- ความรู�สึกและรับรู�ต,อชื่อแบรนด 
- การยอมรับคุณภาพท่ีอยู,ในใจของผู�ใช�แบรนด 
- ความเก่ียวข�องของแบรนดกับความรู�สึกบางอย,างท่ียอมรับ 
- สินทรัพยอ่ืนๆ ของแบรนดท่ีสร�างการยอมรับไว� เช,น เครื่องหมายการค�า, ความ 

สัมพันธต,อผู�จัดจําหน,าย 
ทฤษฎีการสร�างแบรนดท่ีกล,าวมานี้ ถือเป#นข�อมูลหลักในการทําการศึกษาในโครงการจุล

นิพนธเรื่องนี้ เนื่องจากเป#นเรื่องของการสร�างแบรนด โดยเฉพาะธุรกิจทัวรตามรอยศิลป�นนั้น ยังคง
เป#นธุรกิจใหม,ในประเทศไทยท่ียังมีตลาดอยู,น�อย ทําให�ต�องมีการศึกษาข�อมูลการสร�างแบรนดอย,าง
ลึกซ้ึงเสียก,อน ซ่ึงจะทําให�การสร�างธุรกิจทัวรตามรอยศิลป�นนั้นสมบูรณถูกต�องมากข้ึน 
 
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู�บริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546 : 126-127) กล,าวว,า แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรม
ผู�บริโภคนี้ เป#นอีกหนึ่งพ้ืนฐานในการสื่อสารโดยผ,านกิจกรรมทางการตลาดท้ังหลาย หากเราจะต�อง
การสื่อสารกับใคร เราจําเป#นต�องศึกษาคนกลุ,มนั้นก,อน และแนวคิด ทฤษฎีนี้ จะช,วยให�เข�าใจถึง
พฤติกรรมของผู�บริโภคมากข้ึน ซ่ึงจะทําความเข�าใจถึงความหมายและความสําคัญของแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู�บริโภค พฤติกรรมของผู�บริโภคบทบาทของผู�บริโภคท่ีเก่ียวข�องกับการ
ตัดสินใจซ้ือ ปzจจัยท่ีมีผลต,อการตัดสินใจของผู�บริโภค กล,องดําหรือความรู�สึกนึกคิดของผู�บริโภค 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของกลุ,มเปtาหมาย ประเภทของปzญหา การวิเคราะหพฤติกรรมผู�บริโภค 
กล,าวโดยสรุปคือ พฤติกรรมของผู�บริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลในการแสวงหาเพ่ือให�ได�มา
เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค โดยมีกระบวนการตัดสินใจซ่ึงเกิดก,อนเป#นตัวกําหนดการ
กระทําของผู�บริโภค 

1. รูปแบบพฤติกรรมของผู�บริโภค 
ความรู�สึกนึกคิดของผู�ซ้ือจะได�รับอิทธิพลจากลักษณะต,างๆ ของผู�ซ้ือแล�วยังจะมีการ

ตอบสนองของผู�ซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู�ซ้ือ (Buyer’s Purchase 
Decision) โดยการซ้ือหรือไม,ซื้อก็ได� ซ่ึงอาจเรียกโมเดลนี้ว,า S-R Theory 

2. ป?จจัยท่ีมีต+อการตัดสินใจของผู�บริโภค 
ผู�บริโภคแต,ละคนจะมีความแตกต,างกันในด�านต,างๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต,างกัน

ของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล�อมของแต,ละบุคคล ทําให�การตัดสินใจซ้ือและใช�บริการ
ของแต,ละบุคคลมีความแตกต,างกัน ดังนั้นจึงจําเป#นต�องศึกษาถึงปzจจัยต,างๆ โดยท่ีเราสามารถแบ,ง
ปzจจัยท่ีจะมีผลต,อพฤติกรรมของผู�บริโภค ออกเป#น 2 ประการ ได�แก, 
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2.1 ปzจจัยภายใน 
ปzจจัยภายในเป#นปzจจัยท่ีเกิดข้ึนจากตัวบุคคล ในด�านความคิดและการ

แสดงออกซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดล�อมต,างๆ โดยท่ีปzจจัยภายในประกอบด�วยองคประกอบต,างๆ 
ได�แก, ความจําเป#น ความต�องการ หรือความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู� 

2.1.1 ความจําเป#น ความต�องการ และความปรารถนา เป#นคําท่ีมีความหมาย
ใกล�เคียงกันและสามารถใช�ทดแทนกันได� ซ่ึงเราจะใช�คําว,าความต�องการในการสื่อความเป#นส,วนใหญ,
โดยท่ีความต�องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคลจะเป#นจุดเริ่มต�นของความต�องการในการใช�สินค�าหรือ
บริการ คือ เม่ือเกิดความจําเป#นหรือความต�องการ ไม,ว,าในด�านร,างกายหรือจิตใจข้ึน บุคคลก็จะ
หาทางท่ีจะสนองความจําเป#นหรือความต�องการนั้นๆ เราอาจจะกล,าวได�ว,า ความต�องการของมนุษย
หรือความต�องการของผู�บริโภคเป#นเกณฑสําหรับการตลาดยุคใหม, และเป#นปzจจัยสําคัญของ
แนวความคิดทางการตลาด (Market concepts) 

2.1.2 แรงจูงใจ เม่ือบุคคลเกิดปzญหาทางกายหรือในจิตใจข้ึน และหากปzญหา
นั้นไม,รุนแรงเขาอาจจะปล,อยวาง ไม,คิด ไม,ใส,ใจ หรือไม,ทําการตัดสินใจใดๆ แต,หากปzญหานั้นๆ 
ขยายตัวหรือเกิดความรุนแรงยิ่งข้ึน เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามท่ีจะแก�ไขปzญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น 
ซ่ึงเป#นเรื่องท่ีสําคัญท่ีเรา ต�องศึกษาถึงความต�องการ และความคิดของผู�บริโภค เพ่ือท่ีจะสร�าง
แรงจูงใจในการซ้ือสินค�าหรือบริการแก,ผู�บริโภคให�ได� 

2.1.3 บุคลิกภาพ เป#นลักษณะนิสัยท้ังหมดของบุคคลท่ีพัฒนาข้ึนมาจากความ 
คิด ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจต,างๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในด�านต,างๆ ซ่ึงมีผลต,อการ
กําหนดรูปแบบในการสนอง (Reaction) ของแต,ละบุคคลให�เกิดความแตกต,างกัน ซ่ึงจะเป#นลักษณะ
การตอบสนองในรูปแบบท่ีคงท่ีต,อตัวกระตุ�นทางสภาพแวดล�อม เช,น ผู�ท่ีมีลักษณะเป#นผู�นําก็จะมีการ
แสดงออก หรือตอบสนองต,อปzญหาด�วยความม่ันใจ และกล�าแสดงความคิดเหนือมีความเป#นตัวเองสูง
ในขณะท่ีผู�ท่ีขาดความม่ันใจในตนเองไม,กล�าเสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผู�อ่ืนได�ง,าย จะ
มีลักษณะเป#นคนท่ีชอบตามผู�อ่ืน 

2.1.4 ทัศนคติ เป#นการประเมินความรู�สึกหรือความคิดเห็นต,อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของ
บุคคล โดยทัศนคติจะมีผลต,อพฤติกรรมต,างๆ ของบุคคล ดังนั้น เม่ือเราต�องการให�บุคคลใดๆ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เราจะต�องพยายามท่ีจะเปลี่ยนทัศนคติของเขาก,อน แต,ในความเป#นจริง
ทัศนคติเป#นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได�ยาก เนื่องจากเป#นสิ่งท่ีถูกสร�างข้ึนในจิตใจ ดังนั้น การปรับตัวให�เข�า
กับพฤติกรรมของผู�บริโภค ย,อมกระทําได�ง,ายกว,าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู�บริโภค ซ่ึงต�องใช�
ความเข�าใจ แรงพยายาม และระยะเวลาดําเนินการท่ียาวนาน 

2.1.5 การรับรู� นั้นเป#นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการท่ี
ทํากระทําของบุคคลอ่ืน ก�าวแรกของการเข�าสู,ความคิดในการสร�างความต�องการแก,ผู�บริโภค คือ
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ต�องการให�เกิดการรับรู�ก,อน โดยการสร�างภาพพจนของสินค�าหรือองคการให�มีคุณค,าในสายตาของ
ผู�บริโภค ซ่ึงจะเป#นการสร�างการยอมรับได�เท,ากับเป#นการสร�างยอดขายนั่นเอง 

2.1.6 การเรียนรู� นั้นเป#นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท้ังท่ีเกิดจากการ
รับรับรู�และประสบการณของบุคคล ซ่ึงจะเป#นการเปลี่ยนแปลงและคงอยู,ในระยะยาว ดังนั้น หากมี
การรับรู� แต,ยังไม,มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือไม,เกิดการเปลี่ยนแปลงอย,างคอนข�างจะคงท่ี ก็ยัง
ไม,ถือว,าเป#นการเรียนรู� 

2.2  ปzจจัยภายนอก 
ปzจจัยภายนอก หมายถึง ปzจจัยท่ีเกิดจากสิ่งแวดล�อมรอบตัวของบุคคลซ่ึงจะมี

อิทธิพลต,อความคิดและพฤติกรรมของผู�บริโภค โดยปzจจัยภายนอกแบ,งออกเป#นองคประกอบท่ีสําคัญ 
6 ประการ ได�แก, 

2.2.1 สภาพเศรษฐกิจ เป#นสิ่งท่ีกําหนดอํานาจซ้ือ (Purchasing power) ของ 
ผู�บริโภค ท้ังในรูปของตัวเงินและปzจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

2.2.2 ครอบครัว การท่ีเลี้ยงดูในสภาพของครอบครัวแต,ละครอบครัวท่ีแตกต,าง
กันส,งผลให�บุคคลมีความแตกต,างกัน เช,น การตอบสนองต,อความต�องการผลิตภัณฑของบุคคลจะ
ได�รับอิทธิพลจากครอบครัว ซ่ึงครอบครัวจะมีผลต,อพฤติกรรมบุคคลได�สูงกว,าสถาบันอ่ืนๆ เนื่องจาก
บุคคลจะใช�ชีวิตในวัยเด็ก ซ่ึงเป#นวัยซึมซับและเรียนรู�ลักษณะอันจะก,อให�เป#นนิสัยประจํา (Habits) 
ของบุคคลไปตลอดชีวิต เป#นต�น 

2.2.3 สังคม กลุ,มสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลต,อการจะปรับพฤติกรรมของ
บุคคลให�เป#นในทิศทางเดียวกัน เพ่ือการยอมรับเข�าเป#นส,วนหนึ่งของสังคม หรือท่ีเรียกว,ากระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบด�วยรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyles) ค,านิยมของ
สังคม (Social Values) และความเชื่อ (Believes) ทําให�ต�องศึกษาถึงลักษณะของสังคมเพ่ือจะทราบ
ถึงปzจจัยท่ีมีอิทธิพลของสังคมท่ีมีต,อการอยู,ร,วมกันของมนุษย โดยเฉพาะบรรทัดฐาน (Norms) ท่ี
สังคมกําหนด 

2.2.4 วัฒนธรรม นั้นเป#นวิถีการดําเนินชีวิตท่ีสังคมเชื่อถือว,าเป#นสิ่งดีงามและ
ต�องยอมรับปฏิบัติมา เพ่ือให�สังคมดําเนินและมีพัฒนาการไปได�ด�วยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต�อง
ยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรม เพ่ือการอยู,เป#นส,วนหนึ่งของสังคม โดยวัฒนธรรมเป#นกลุ,มของ
ค,านิยมพ้ืนฐาน (Basic values) การรับรู� (Perception) ความต�องการ (Wants) และพฤติกรรม
(Behaviors) จึงเป#นรูปแบบหรือวิถีทางในการดําเนินชีวิต (Lifestyles) ท่ีคนส,วนใหญ,ในสังคมยอมรับ 
ประกอบด�วย ค,านิยมการแสดงออก ค,านิยมในการใช�วัตถุหรือสิ่งของ หรือแม�กระท่ังวิธีคิดก็เป#น
วัฒนธรรมด�วย 
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2.2.5 การติดต,อธุรกิจ หมายถึง โอกาสท่ีผู�บริโภคจะได�พบเจอและใช�สินค�าหรือ
บริการนั้นๆ สินค�าตัวใดท่ีผู�บริโภคได�รู�จักและพบเห็นบ,อยๆ ก็จะมีความคุ�นเคย ซ่ึงจะทําให�ผู�บริโภคมี
ความไว�วางใจและมีความยินดีท่ีจะใช�สินค�านั้น ดังนั้นธุรกิจจึงควรเน�นในเรื่องของการทําให�เกิดการ
พบเห็นในตราสินค�า (Brand Contact) นําสินค�าเข�าไปให�ผู�บริโภคได�พบเห็น ได�รู�จัก สัมผัส ได�ยิน ได�
ฟzงด�วยความถ่ีสูง การสร�างให�บุคคลเกิดการเป�ดรับ (Exposure) มากเท,าใด ก็ยิ่งทําให�ได�ประโยชน
มากข้ึนเท,านั้น ตามหลักจิตวิทยาท่ีมีอยู,ว,าความคุ�นเคยนั้นก,อให�เกิดความรัก 

2.2.6 สภาพแวดล�อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมท่ัวไป เช,น ความ
ปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนน้ําหรือเชื้อเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ EI Ninyo 
และ La Nina เป#นต�น ส,งผลให�การตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคเปลี่ยนแปลงด�วยเช,นกัน 

จากแนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู�บริโภคข�างต�น ผู�จัดทําค�นคว�าเพ่ือเข�าถึงกระบวนการคิดการ
ตัดสินใจเลือกใช�บริการของกลุ,มเปtาหมาย นอกจากนี้ปzจจัยรอบด�านท่ีมีผลต,อการเลือกซ้ือและรับ
บริการ รวมถึงความพึงพอใจและพฤติกรรมหลังการซ้ือ ซ่ึงปzจจัยท่ีส,งผลต,อการตัดสินใจซ้ือของแฟน-
คลับจะสามารถนํามาประยุกตให�มีส,วนร,วมกับแบรนดอีกด�วย นอกจากนี้ ยังนํามาใช�วางแผน        
กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดท่ีตรงจุด และตอบโจทยเปtาหมายทางการตลาดท่ีกําหนดไว� 
 
แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

1. ความหมาย ความสําคัญ และประโยชน$ของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ กระบวนการเชิงกลยุทธทางธุรกิจท่ีใช�ในการวางแผน พัฒนา
ดําเนินการ และประเมินแผนการสื่อสารตราสินค�า ซ่ึงมีลักษณะเป#นอันหนึ่งอันเดียวกัน วัดผลได�ใน
ระยะเวลาหนึ่งๆ โดยการสื่อสารนั้น เป#นการสื่อสารกับลูกค�า ผู�บริโภค และกลุ,มเปtาหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�อง ท้ังภายนอกองคกร และสมาชิกภายในองคกร (Don and Heidi Shultz 2004) 

นอกจากนี้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ยังเป#นการวางแผนภายใต�
แนวความคิดเดียวกัน โดยใช�การสื่อสารหลายๆ รูปแบบเพ่ือให�บรรลุแผนดังกล,าว ไม,ว,าจะเป#นการ
โฆษณา การตอบกลับโดยตรง การส,งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ ซ่ึงรูปแบบต,างๆ จะถูกใช�
อย,างบูรณาการเพ่ือความชัดเจนตรงกันเป#นอันหนึ่งอันเดียว และเกิดผลกระทบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ในส,วนของประโยชนท่ีจะได�รับจากการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในพฤติกรรม
ผู�บริโภคชั้นสูง แบ,งออกเป#นข�อๆ ดังนี้ 

1.1 การสื่อสารทางการตลาดสร�างความได�เปรียบทางการแข,งขัน เนื่องจากการ
สื่อสารมีหน�าท่ีสร�างความแตกต,างของสินค�า (Product Differentiation) ไม,ว,าจะเป#นความแตกต,าง
ทางด�านคุณลักษณะของสินค�า หรือทางด�านอารมณ เพ่ือให�ผู�บริโภคมองเห็นถึงคุณค,าของสินค�า ด�าน
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ราคาการสื่อสารทําหน�าท่ีสร�างมูลค,าเพ่ิมทําให�เราสามารถต้ังราคาให�ผู�บริโภคยอมรับ และการสื่อสาร
ช,วยให�ผู�บริโภคหาสถานท่ีซื้อได�สะดวก  

1.2  การเปลี่ยนการลงทุนมาท่ีการสื่อสารการตลาด สามารถทําให�ธุรกิจลดค,าใช�จ,าย
ได�เนื่องจากในยุคสมัยการตลาดท่ีเน�นการผลิตมักจะทุ,มงบในการทําวิจัยและพัฒนา ซ่ึงบางครั้ง
ผู�บริโภคกลุ,มเปtาหมายไม,มีความต�องการ โดยหันมาทุ,มความพยายามทางการสื่อสารจะทําให�ผู�บริโภค
ซาบซ้ึงในสินค�ามากกว,า 

1.3  การสื่อสารการตลาดนํามาซ่ึงข�อมูลเก่ียวกับการขายไปยังผู�บริโภค หรือลูกค�า ท่ี
คาดหวังได�ทุกระดับ เนื่องจากการสื่อสารการตลาดทําผ,านสื่อได�ทุกประเภท ทําให�เข�าถึงผู�บริโภคได�
ทุกกลุ,มเปtาหมาย 

1.4  การต,อสู�ด�วยการสื่อสารการตลาด ประหยัดต�นทุนกว,าการแข,งขันด�วยสงคราม
ราคา สาเหตุท่ีต�องใช�การสื่อสารการตลาดครบวงจร เนื่องจาก 

- สื่อมีหลายประเภท มีจํานวนมากข้ึนอยู,กับการแข,งขันในธุรกิจสื่ออย,างรุนแรง
สาเหตุนี้ทําให�สื่อบางสื่อไม,สามารถเข�าถึงกลุ,มเปtาหมายได� เพราะไม,มีผู�บริโภคคนใดบริโภคสื่อได�หมด
ทุกประเภท 

- สื่อมีราคาแพง ราคาของสื่อจะเพ่ิมข้ึนทุกป� แต,ในขณะเดียวกัน จํานวนสื่อก็
เพ่ิมมากข้ึนด�วย จึงทําให�ประสิทธิภาพของสื่อท่ีใช�กันอยู,เดิมลดลง ซ่ึงจะเป#นปzญหาการเข�าถึงผู�บริโภค 

- วิถีการแสวงหาข�อมูลผู�บริโภคเปลี่ยนไป เนื่องจากบุคคลบางอาชีพทํางานใน
เวลากลางคืนบ�าง กลางวันบ�าง บางอาชีพทํางานวันหยุดด�วย นอกจากเวลาทํางานไม,เหมือนกันแล�ว
วิถีชีวิตและค,านิยมของคนก็แตกต,างกัน ดังนั้น จึงทําให�รสนิยมในการบริโภคสื่อแตกต,างกัน 

กล,าวโดยสรุป การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการคือ กระบวนการท่ีนักสื่อสาร
การตลาดเลือกใช�เครื่องมือการสื่อสารท่ีหลากหลาย มีความต,อเนื่องกัน และมีการสื่อสารในประเด็น
ใดประเด็นหนึ่งอย,างชัดเจน เพ่ือให�เกิดมูลค,าเพ่ิมหรือผลกระทบทางบวกในจิตใจของกลุ,มเปtาหมาย
อันจะเกิดผลลัพธท่ีคืนกลับมายังตราสินค�าเองในท่ีสุด ในลําดับต,อไปจะกล,าวถึง หลักการพ้ืนฐานใน
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ลักษณะของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กระบวนการ
วางแผนในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และเครื่องมือท่ีใช�ในการวางแผนสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 

2. กระบวนการวางแผนงานในการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
สําหรับการวางแผนงานในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการนั้น เป#นการสื่อสารท่ี

ต�องมีการทํางานเป#นลําดับข้ันตอน เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากท่ีสุด โดย D.Schultz 
และ H. Schultz ได�แนะนํา ถึงกระบวนการวางแผนงานในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ท้ังหมดประกอบไปด�วย 5 ข้ันตอนหลัก ท่ีล�วนมีความเก่ียวเนื่องกัน เป#นการผนวกรวมแนวคิดแบบ
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ด้ังเดิมของ Marketing Communication และแนวความคิดแบบใหม,ท่ีคํานึงถึงลูกค�าเป#นหลัก ซ่ึง
กระบวนการนี้จะช,วยให�สามารถวัดผลของการทํากิจกรรมสื่อสารการตลาดได�ท้ังในแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว 

  
 

ภาพท่ี 2-1    แผนภาพอธิบายถึงภาพรวมของกระบวนการในการทํา IMC 
ท่ีมา : Don Schultz และ Heidi Schultz 2004, The Next Generation IMC ห�าข้ันตอนการสร�าง
มูลค,าและวัดผลตอบแทนโดยใช�การสื่อสารการตลาด (กรุงเทพ 2008), 93 
 

3. เครื่องมือท่ีใช�ในการส่ือสาร 
เครื่องมือสื่อสารการตลาดท่ีใช�เป#นส,วนประสมในการส,งเสริมการขาย ประกอบด�วย 
3.1  กลยุทธการโฆษณา (Advertising) เพ่ือเป#นสื่อในการแจ�งข,าวสาร (To Inform) 

เตือนความจํา (To Remind) และชักชวน (To Persuade) สื่อโฆษณาแบ,งเป#น 3 ประเภท ได�แก, 
3.1.1  สื่ออิเล็กทรอนิกส ได�แก, โทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต วิดีโอ 
3.1.2  สื่อสิ่งพิมพ ได�แก,หนังสือพิมพ นิตยสาร 
3.1.3  สื่อภายนอกครัวเรือน (Out-of-home Media) ประกอบด�วย: สื่อท่ีติด 

กับยานพาหนะ (Bus-back, Bus-side, Inside Taxi-ad), สื่อในร�านค�าปลีก (โปสเตอร/ปtายโฆษณา
ในซุปเปอรมารเก็ต แพ็คเกจของสินค�า), สื่อสอดแทรกในภาพยนตร/ละคร (Product Placement), 
สื่อกลางแจ�ง (โปสเตอร แผ,นปtาย บอลลูน) 

3.2  กลยุทธการส,งเสริมการขาย (Sales Promotion) มุ,งเน�นการเพ่ิมยอดขายและ
ส,วนแบ,งทางการตลาด ประกอบด�วย การส,งเสริมการขายจากผู�ผลิตมุ,งสู,คนกลาง เช,น ส,วนลดเม่ือมี
การสั่งซ้ือสินค�า, ส,วนลดเพ่ิมเม่ือสั่งซ้ือผลิตภัณฑใหม,จากผู�ผลิต, ส,วนลดในรูปแบบท่ีเป#นสินค�า เช,น 
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ซ้ือ 10 ลังแถม 1 ลัง, ส,วนลดเพ่ิมเพ่ือการสนับสนุนการโฆษณาในรูปแบบการโฆษณาร,วมของผู�ผลิต
กับร�านค�า (Cooperative Advertising), ส,วนลดเพ่ือการจองพ้ืนท่ีบนชั้นวางสินค�า ฯลฯ การส,งเสริม
การขายจากผู�ผลิตสู,ผู�บริโภค เช,น คูปองส,วนลด/แลกสินค�า, การแจกตัวอย,างสินค�า, การลดราคา
สินค�าท่ีปtายฉลาก หรือ ณ จุดแสดงสินค�า (Price-Offs) สินค�าพรีเม่ียม, การจัดประกวดแข,งขันและ
การชิงโชค ฯลฯ การส,งเสริมการขายจากผู�ผลิตสู,พนักงานขาย เช,น การแข,งขันการขายในทีมขาย, 
การจัดประชุมการขาย , เครื่องมือช,วยขาย เช,น สินค�าตัวอย,าง โบรชัวร การสะสมยอดซ้ือเพ่ือแลก
รางวัลตามแต�มกําหนด ฯลฯ 

3.3  กลยุทธการขายโดยบุคคล (Personal Selling) เหมาะกับสินค�าท่ีมีความ
ซับซ�อน ต�องมีการสาธิตและให�ข�อมูลโดยละเอียดแก,ลูกค�า ในการจัดการทีมขายสามารถแบ,งตาม
ภูมิศาสตร ตามผลิตภัณฑ ตามตลาด หรือกําหนดตามขนาดของทีมขาย 

3.4  กลยุทธการประชาสัมพันธ (Public Relation) คือการท่ีให�ข,าวประชาสัมพันธ 
(Publicity) ได�แก,เอกสารข,าว (Press release) การจัดประชุมแถลงข,าว การสัมภาษณผู�บริหาร
ระดับสูงขององคกร การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ (Events) การโฆษณาองคกร (Corporate Ad.) 
เป#นการประชาสัมพันธและเผยแพร,ชื่อเสียงของกิจการ สําหรับการโฆษณาสินค�ามุ�งเน�นในเรื่อง 
Brand Equity ท้ังนี้รวมท้ังการเผยแพร,ข,าวสาร แผ,นพับ ใช�เพ่ือสร�างภาพลักษณได� 

3.5  กลยุทธการตลาดโดยตรง (Direct Marketing) จดหมายตรง (Direct Mail),
การตลาดทางโทรศัพท (Telephone Marketing), สื่อมวลชน (Mass Media) เช,น การขายสินค�า
ทางโทรทัศน วิทยุ นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพต,างๆ กลยุทธนี้ความสําคัญอยู,ท่ีฐานข�อมูลลูกค�าท้ังกลุ,มท่ี
เป#นลูกค�าเปtาหมาย ลูกค�าท่ีคาดหวัง จนถึงลูกค�าเดิมท่ีสามารถนําไปสู,การบริหารลูกค�าสัมพันธ เพ่ือ
รักษาลูกค�าไว�อย,างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออ่ืน เช,น การเป#นผู�สนับสนุนกิจกรรมแบบ 
Sponsorship Marketing เพ่ือให�ผู�บริโภคมีโอกาสเห็นตราสินค�า ส,วนกิจกรรม Event Marketing
เป#นกิจกรรมสร�างความสนใจให�กลุ,มเปtาหมายได�รู�จักและเห็นตราสินค�าโดยผูกหรือสร�างความสัมพันธ
กับเหตุการณพิเศษๆ เป#นต�น 

 
โดยสรุปแล�ว การศึกษาถึงทฤษฎีการตลาดแบบบูรณาการเป#นสิ่งสําคัญอย,างมากในการ

ทํางานครั้งนี้ เพราะด�วยความท่ีทฤษฎีดังกล,าวเป#นพ้ืนฐานในการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการสําหรับการสร�างธุรกิจทัวรตามรอยศิลป�น โดยเริ่มจากการวางแผนการตลาด กระบวนการ
ในการคิดว,าควรวางแผนอย,างไร เพ่ือให�เหมาะสมกับธุรกิจทัวรตามรอยมากท่ีสุด เนื่องจากกลุ,มแฟน
คลับเป#นกลุ,มผู�บริโภคท่ีแตกต,างจากกลุ,มผู�บริโภคท่ัวไป การตัดสินใจซ้ือ หรือพฤติกรรมของผู�บริโภค 
มีความแตกต,างจากกลุ,มอ่ืน โดยเฉพาะการตัดสินใจซ้ือสินค�าท่ีเก่ียวข�องกับนักแสดงหรือนักร�องท่ี
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ตนเองชื่นชอบ รวมถึงทฤษฎีนี้สามารถนํามาประยุกตใช�เก่ียวกับการเลือกใช�สื่อต,างๆ ท่ีสามารถ
ตอบสนองกลุ,มแฟนคลับได�โดยตรงอีกด�วย  
 
แนวคิดและทฤษฎีแฟนและแฟนดอม 
 จากหนังสือพฤติกรรมกลุ,ม (พงษพันธ พงษโสภา 2542) ได�อธิบายและให�ความหมาย
เก่ียวกับทฤษฎีแฟนและแฟนดอมไว�ดังนี้ 

1.  แฟน (Fans)  
Fan (Wikipedia, 2006) หมายถึงบุคคลท่ีมีความชื่นชอบในตัวบุคคล, กลุ,มบุคคล, 

งานศิลปะ หรือแม�แต, ความคิดเห็น หรืออุดมการณอย,างจริงจัง และยากท่ีจะต,อต�านได� คํานี้ได�
ปรากฏข้ึนในลักษณะของความชื่นชอบประเทศอเมริกาเม่ือประมาณ ค.ศ. 1889, ซ่ึงเป#นคําย,อท่ีมา
จากคําว,า Fanatic ท่ีอ�างถึงกลุ ,มคนผู�ท่ีสนใจ และติดตามทีมเบสบอล คํานี้ในสมัยค.ศ.ท่ี 1525 
หมายความถึง “บุคคลวิกลจริต”  

คํานี้ถูกนําไปใช�อย,างหลากหลายต,างสถานท่ี ต,างความหมาย เช,น ในภาษาอังกฤษ
แบบอังกฤษ (British English) หมายถึง ผู�คลั่งไคล� ติดตามทีมกีฬา คํานี้เป#นท่ีนิยมใช�กันในภาษาพูด
ในประเทศอังกฤษ ส,วนในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะใช�ในความหมายเก่ียวกับทางการเมือง เช,น ผู�
นิยมประธานาธิบดี, ผู�นิยมพรรคการเมือง เป#นต�น  

แม�ว,าแฟนในสมัยใหม,นี้ บางครั้งแสดงอาการชื่นชมอย,างไร�เหตุผล โดยส,วนมากการ 
ติดต,อสัมพันธระหว,างผู�ชื่นชอบด�วยกัน ได�ก,อรูปเป#น “คลับ” (club) ข้ึน มีข�อตกลงร,วมกัน และมีการ
เข�าร,วมทํากิจกรรมท่ีทางคลับจัดข้ึน หรือท่ีเรียกว,า "fancy" (fan activity) และ Fans จะให�ความ
สนใจในรายละเอียดท่ีเล็กๆ น�อยๆ ของสิ่งท่ีเขาชื่นชอบ หลงใหลอย,างจริงจัง นี่คือสิ่งท่ีทําให�พวกเขา
แตกต,างไปจากบุคคลท่ีชื่นชอบในสิ่งเดียวกันท่ัวไป  

ในภาษาสมัยใหม,คําว,า Fans อาจหมายถึงการรวมตัวกันข้ึนเป#นกลุ,ม พวกเขาอาจจะ
เริ่มเป#นแฟนคลับ โดยเฉพาะอย,างยิ่งเม่ือพวกเขาเป#นแฟนเพลง หรือแฟนศิลป�น ดารา หรือรายการ
โทรทัศน 

เม่ือการแสดงออกถึงความชื่นชอบเป#นไปในรูปแบบองคกร หรือ มีรูปแบบท่ี
สอดคล�องกัน ทําให�บางครั้ง ส,งผลกระทบต,อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย,างยิ่ง ในการสื่อ
ภาพลักษณ หรือพฤติกรรมของแต,ละบุคคล  

ในบางกรณี แฟนแต,ละคนอาจจะถูกครอบงําได�ง,ายจนกลายเป#น แฟนบอย (Fan 
boys) หรือ แฟนเกิรลส (fan girls) แฟนเหล,านี้เข�าร,วมในพฤตกรรมท่ีผิดปกติ ซ่ึงพฤติกรรมเหล,านี้ได�
รวมถึงการหลงใหลอย,างไม,ลืมหูลืมตา จนเป#นลักษณะการเคารพ บูชา เช,น การสร�างแท,นบูชาเพ่ือ
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อุทิศให�แก,สิ่งท่ีพวกเขาหลงใหลท่ีบ�าน และบางครั้งสามารถขยายไปสู,การกลายเป#นผู�ดําเนินรอยตาม 
หรือปฏิบัติตามสิ่งท่ีชื่นชอบหรือตามบุคคลท่ีชื่นชอบ 

2. แฟนดอม (Fandom)  
หมายถึงกลุ,มย,อยเฉพาะของบรรดาแฟนๆ ท่ีสามารถแบ,งปzนความสนใจ ความชื่น

ชอบในปรากฏการณต,างๆ ได� เช,น งานอดิเรก นักเขียน หรือแฟชั่น กล,าวได�ว,ามีลักษณะเป#นเครือข,าย 
โดยคํานี้มีท่ีมาจากบรรดาแฟนๆ นวนิยายแนววิทยาศาสตรก,อต้ังข้ึนในสมัยค.ศ. 1930  

จุดประสงคอย,างแท�จริงของ Fandom คือ ศิลปะ, กีฬา, บันเทิง สมาชิก Fandom 
บ,อยครั้งท่ีรู�จักกันในกิจกรรมพบปะสังสรรคของทางกลุ,ม แต,ในปzจจุบันส,วนใหญ,จะรู�จักกันโดยทาง
อินเทอรเน็ต การแสดงออกของแฟนดอมนั้นมักจะแสดงออกด�วยการแต,งนวนิยายข้ึนเอง (fan 
fiction) บางคนแต,งตัวเป#นตัวละครในนวนิยาย หรือเป#นศิลป�น นักร�อง นักแสดงท่ีพวกเขาชนชอบ 
หรือท่ีนิยมเรียกกันว,า "cosplay" โดยท่ัวไปจะหมายรวมถึง Fandom ของการตูนด�วยเช,นกัน บรรดา
แฟน ๆท่ีหลงใหล คลั่งไคล�ในการตูนอย,างหนักจะถูกเรียกว,า โอตาคุ (Otaku) (Wikipedia, 2006) 

3.  แฟนคลับ (Fan club)  
Fan club หมายถึง กลุ,มท่ีอุทิศให�แก,บุคคลท่ีมีชื่อเสียง หรือกลุ,มทางความคิด หรือ 

บางครั้งหมายถึงกลุ,มของสิ่งท่ีเคลื่อนไหวไม,ได� (เช,น อาคารท่ีมีชื่อเสียง) ดําเนินการโดยแฟน (Fans) 
ซ่ึงพวกเขาได�อุทิศเวลาอันสําคัญ และทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือติดตามสิ่งท่ีเขาชื่นชอบอย,างใกล�ชิด สนใจ
และให�ความสําคัญในสิ่งเล็กๆ น�อยๆ เช,น วันเกิด สถานท่ีเกิด เวลาเกิด สีท่ีชอบ อาหารท่ีชอบ ยาสระ
ผม เป#นต�น หรือสิงท่ีบุคคลเหล,านั้นชื่นชอบ  

ปzจจุบันกลุ,มแฟนคลับมากมายมีเว็บไซตเพ่ือสนับสนุนความพยายามท่ีเต็มไปด�วย
ความรัก เว็บไซตเหล,านี้ โดยท่ัวไปจะมีส,วนของรูปถ,าย และข�อมูลของสิ่ง ท่ีพวกเขาชื่นชอบ 
ตัวอย,างเช,น เว็บไซตท่ีอุทิศให�แก,นักร�อง  

 
ทฤษฎีแฟนและแฟนดอมนี้ ทําให�เข�าใจถึงความหมายท่ีแท�จริงของคําว,าแฟน และทําให�

ทราบถึงพฤติกรรม ลักษณะทางจิตวิทยา รวมไปถึงจุดประสงคของกลุ,มแฟนคลับ เพ่ือให�สามารถ
นํามาใช�ในการวิเคราะหถึงความต�องการของกลุ,มเปtาหมายได�อย,างถูกต�องและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
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บทที่  3 

การเก็บขอมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร�างแบรนด�ธุรกิจทัวร�ตามรอยศิลป!นเกาหลี” ได�ทําการวิจัย
สองรูปแบบ โดยแบ)งออกเป*นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือเจาะลึกถึงพฤติกรรม ความคิด และความ
ต�องการท่ีแท�จริงของกลุ)มเป4าหมาย และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช�การสํารวจผ)านแบบสอบถาม
ออนไลน�จํานวน 100 ชุดเพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับพฤติกรรมการเป!ดรับสารของกลุ)มแฟนคลับ 
และเพ่ือสรุปความต�องการของกลุ)มเป4าหมายท่ีมีต)อผลการใช�บริการแบรนด� และนําไปใช�ในการ
สร�างสรรค�ตราสินค�าและการวางแผนการสื่อสารการตลาดบนสื่อต)างๆโดยมีกระบวนการดังนี้ คือ 
 
รูปแบบในการวิจัย 

การวิจัยในเชิงคุณภาพนั้นจะใช�วิธีการ สัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
โดยการสัมภาษณ�กลุ)มเป4าหมายแบ)งออกเป*น 2 กลุ)ม คือ กลุ)มท่ีเคยไปตามรอยศิลป!นท่ีประเทศ
เกาหลี และ กลุ)มท่ีไม)เคยไปตามรอยศิลป!นท่ีประเทศเกาหลีแต)มีความต�องการท่ีจะไป เพ่ือให�
ครอบคลุมกลุ)มเป4าหมายทุกรูปแบบ โดยการสัมภาษณ�กลุ)มท่ีเคยไปตามรอย จะทําให�ทราบถึงเหตุผล 
แรงบันดาลใจ ความรู�สึกหลังจากท่ีได�ไป รวมถึงข�อดีและข�อเสียของการไปตามรอยศิลป!น ส)วนการ
สัมภาษณ�กลุ)มท่ียังไม)เคยไปตามรอยนั้น ก็เพ่ือให�ทราบถึงเหตุผลท่ีต�องการไป อุปสรรคท่ีทําให�ยังไม)
สามารถไปได� รวมถึงความต�องการในการไปตามรอยศิลป!น และความต�องการให�เกิดธุรกิจทัวร�ตาม
รอยศิลป!นเกาหลี 

สําหรับการวิจัยในเชิงปริมาณ ทําเพ่ือเก็บข�อมูลในส)วนของพฤติกรรมการเป!ดรับสื่อ 
รวมถึงสรุปความต�องการของผู�บริโภคท่ีได�มาจากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึกให�อยู)ในรูปแบบปริมาณท่ี
สามารถนับได� โดยการใช�แบบสอบถามออนไลน� (Questionnaire) เพ่ือสอบถามกลุ)มตัวอย)างท่ีเป*น
แฟนคลับศิลป!นเกาหลี จํานวน 100 คน 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

แหล)งข�อมูลท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้มาจากการเก็บรวบรวมข�อมูลจากบุคคลและเอกสาร
บทความต)างๆ ดังต)อไปนี้ 

1.  แหล)งข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) 
1.1  สัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยแบ)งออกเป*น 2 กลุ)ม คือ 
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1.1.1 กลุ)มท่ีเคยไปตามรอยศิลป!นท่ีประเทศเกาหลี 
1.1.2 กลุ)มท่ีไม)เคยไปตามรอยศิลป!นท่ีประเทศเกาหลีแต)มีความต�องการท่ีจะไป 

1.2 สํารวจโดยใช�แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสอบถามกลุ)มตัวอย)างท่ีเป*น
แฟนคลับศิลป!นเกาหลี จํานวน 100 คน เพ่ือให�ทราบพฤติกรรมการเป!ดรับสื่อ และสรุปความต�องการ
ของผู�บริโภค 

2.  แหล)งข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 
เป*นการเก็บรวบรวมข�อมูลจากบทความทางอินเทอร�เน็ต ท่ีเก่ียวข�องกับพฤติกรรม

ของกลุ)มแฟนคลับ พฤติกรรมการไปตามรอยศิลป!นท่ีประเทศเกาหลีของแฟนคลับ รวมถึงการ
วิเคราะห�คู)แข)ง และการรวบรวมโดยการใช�เว็บไซต� Search Engine เช)น www.google.com 

เม่ือทําการเก็บข�อมูลครบถ�วนแล�ว ผู�จัดทําจะนํา ข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะห�และนําเสนอ
ข�อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือใช�เป*นแนวทางการวางแผนการสื่อสารการตลาดใน
รูปแบบการตลาดแบบผสมผสานต)อไป 
 
กลุ�มประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

การวิจัยในครั้งนี้จะใช�วิธีในการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-depth Interview) บุคคลท่ี
เป*นแฟนคลับศิลป!นเกาหลี เพศหญิง อายุ 18-33 ปa การศึกษาอยู)ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึง
ปริญญาตรี อาศัยอยู)ในกรุงเทพมหานคร โดยแบ)งเป*น 2 กลุ)ม โดยกลุ)มแรกคือกลุ)มท่ีเคยไปตามรอย
ศิลป!นท่ีประเทศเกาหลี จํานวน 4 คน และกลุ)มท่ีไม)เคยไปตามรอยศิลป!นท่ีประเทศเกาหลีแต)มีความ
ต�องการท่ีจะไป จํานวน 4 คน  

ส)วนการทําแบบสอบถาม (Questionnaire) จะใช�วิธีการสุ)มกลุ)มตัวอย)าง แบบไม)อาศัย
หลักความน)าจะเป*น โดยจะเลือกใช�กลุ)มตัวอย)างท่ีเป*นแฟนคลับศิลป!นเกาหลี โดยไม)จํากัดว)าจะเคยไป
ตามรอยศิลป!นหรือไม) และไม)จํากัดเพศ อายุ เขตพ้ืนท่ีท่ีอยู)อาศัย จํานวนท้ังหมด 100 คน 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1.  คําถามท่ีใช�ในการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซ่ึงเป*นคําถาม
ลักษณะปลายเป!ด เพ่ือให�ได�คําตอบท่ีครอบคลุมตามวัตถุประสงค�ท่ีได�กําหนดไว� เพ่ือให�ทราบถึง
พฤติกรรมและความต�องการเก่ียวกับการไปตามรอยศิลป!น 

2. แบบสอบถามออนไลน� (Questionnaire) เพ่ือสรุปความต�องการเก่ียวกับการตามรอย
ศิลป!นและพฤติกรรมการเป!ดรับสื่อ โดยชุดแบบสอบถามประกอบไปด�วยคําถามท้ังหมด 5 ส)วน ดังนี้ 

ส)วนท่ี 1 ข�อมูลด�านลักษณะประชากรศาสตร� 
ส)วนท่ี 2 พฤติกรรมการใช�บริการบริษัททัวร� 
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ส)วนท่ี 3 พฤติกรรมการเป*นแฟนคลับศิลป!นเกาหลีและการเดินทางไปตามรอยศิลป!น 
ส)วนท่ี 4 ความสนใจและทัศนคติท่ีมีต)อธุรกิจทัวร�ตามรอยศิลป!นเกาหลี 
ส)วนท่ี 5 พฤติกรรมการเป!ดรับสื่อ 

3. เครื่องบันทึกเสียง ซ่ึงผู�วิจัยใช�ในการบันทึกเสียงระหว)างการสัมภาษณ� เพ่ือช)วยในการ
เก็บรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ�ให�ครบถ�วน 

4. การจดบันทึก ซ่ึงผู�วิจัยใช�วิธีการจดบันทึกประกอบกับการบันทึกเสียง เพ่ือจดบันทึก
ส)วนท่ีสําคัญ และเป*นการสรุปใจความสําคัญในการสัมภาษณ� เพ่ือให�ชัดเจนและเข�าใจในเนื้อความ
สัมภาษณ�มากยิ่งข้ึน 
 
การนําเสนอขอมูล 

ในส)วนของการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จะนําเสนอข�อมูลโดยการ
สรุปประเด็นต)างๆ ท่ีได�จากการสัมภาษณ�เป*นข�อๆ รวมถึงการบรรยายข�อความแบบสรุปจากสิ่งท่ีได�
จากการสัมภาษณ�  

ส)วนการนําเสนอข�อมูลของแบบสอบถาม (Questionnaire) นั้น จะนําเสนอโดยใช�ตาราง
สรุปผลการทําแบบสอบถามแต)ละข�อ โดยมีหน)วยเป*นร�อยละ 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาเรื่อง “การสร�างแบรนด�ธุรกิจทัวร�ตามรอยศิลป"นเกาหลี” ได�ทําการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ควบคู?กัน ในส?วนแรก
ได�ทําการวิจัยโดยสัมภาษณ�ในรูปแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กลุ?มเปFาหมายท่ีเปGนแฟนคลับ
ศิลป"นเกาหลี จํานวน 2 กลุ?ม คือ กลุ?มท่ีเคยไปตามรอยศิลป"นท่ีประเทศเกาหลี จํานวน 4 คน และ
กลุ?มท่ีไม?เคยไปตามรอยศิลป"นท่ีประเทศเกาหลีแต?มีความต�องการท่ีจะไป จํานวน 4 คน 

ส?วนการทําแบบสอบถาม (Questionnaire) ได�เลือกใช�วิธีการสุ?มกลุ?มตัวอย?างท่ีเปGนแฟน
คลับศิลป"นเกาหลี โดยไม?จํากัดว?าจะเคยไปตามรอยศิลป"นหรือไม? และไม?จํากัดเพศ อายุ เขตพ้ืนท่ีท่ีอยู?
อาศัย จํานวนท้ังหมด 100 คน มาทําการตอบแบบสอบถามออนไลน� โดยในการเก็บรวบรวมข�อมูล
ครั้งนี้ แบ?งออกเปGน 2 ระยะ คือ 
 
การสัมภาษณ�แบบเจาะลึก 

1. สัมภาษณ�บุคคลท่ีเคยไปตามรอยศิลป"นท่ีประเทศเกาหลี โดยรายละเอียดผู�ถูก
สัมภาษณ�มีดังนี้ 

- คุณพรรณอร ยิ่งไพบูลย�สุข 
 อายุ 19 ปU 

- คุณรักษ�สิริ เลิศสถิตย�พงษ� 
 อายุ 22 ปU 

- คุณชุลีกร เตชะศิริวงศ� 
 อายุ 33 ปU 

- คุณปUฐะกาญจน� แสงณฤทธ� 
 อายุ 22 ปU 

2. สัมภาษณ�บุคคลท่ีไม?เคยไปตามรอยศิลป"นท่ีประเทศเกาหลีแต?มีความต�องการท่ีจะไป 
โดยรายละเอียดผู�ถูกสัมภาษณ�มีดังนี้ 

- คุณอัจฉรา จ�อยกลัด 
 อายุ 23 ปU 

- คุณจิดาภา ประสานวงศ� 
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 อายุ 21 ปU 
- คุณฉันทชา อดิลักษณ� 

 อายุ 22 ปU 
- คุณฐิติมา มะติยะภักด์ิ 

 อายุ 22 ปU 
3. นําผลการสัมภาษณ�ท่ีกล?าวถึงสาเหตุท่ีต�องการไปตามรอยศิลป"น ความน?าสนใจ ความ

ต�องการในการใช�บริการ รวมถึงรูปแบบทัวร�ตามรอยศิลป"นท่ีต�องการ เพ่ือนําไปเปGนแนวทางในการ
กําหนดวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 
การทําแบบสอบถาม 

1.  รวบรวมข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก ซ่ึงเปGนข�อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) นํามาสรุป และจัดทําเปGนข�อคําถามของแบบสอบถาม โดยแบ?งคําถามได�เปGน 
5 ส?วน ซ่ึงครอบคลุมท้ังในส?วนของข�อมูลด�านประชากรศาสตร� พฤติกรรมการเปGนแฟนคลับศิลป"น
เกาหลี พฤติกรรมเก่ียวกับการเดินทางไปตามรอยศิลป"น ความน?าสนใจและทัศนคติท่ีมีต?อทัวร�ตาม
รอยศิลป"น รวมถึงพฤติกรรมการเป"ดรับสื่อ เพ่ือสรุปความต�องการของผู�บริโภค 

2.  ทําการเก็บข�อมูลจากกลุ?มเปFาหมายท่ีเปGนแฟนคลับศิลป"นเกาหลี จํานวน 100 คน 
ผ?านการทําแบบสอบถามออนไลน� 

3.  นําข�อมูลท่ีได�มาสรุป วิเคราะห� และวางแผนการสื่อสารการตลาด 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสรุปจากการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-depth interview) 
1.1 กลุ?มท่ีเคยไปตามรอยศิลป"นท่ีประเทศเกาหลี 

1.1.1 สาเหตุท่ีเดินทางไปตามรอยศิลป"นท่ีประเทศเกาหลี 

- อยากไปเจอตัวจริง/เอาของไปให� 

- เข�าถึงง?ายกว?าท่ีประเทศไทย 

- ไปดูคอนเสิร�ตท่ีไม?มีจัดในประเทศไทย 

1.1.2 สิ่งท่ีได�จากการไปตามรอย 

- ความสุข/ประสบการณ� 

- ได�เจอศิลป"นตัวจริง ได�เห็นศิลป"นในอีกมุมหนึ่งท่ีแตกต?างออกไป  

- ถึงแม�ไม?ได�เจอใกล�ๆ แต?ก็ได�รู�ว?าท่ีท่ีศิลป"นใช�ชีวิตอยู?เปGนยังไง  
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1.1.3 สรุปจากกลุ?มท่ีเคยไปตามรอยศิลป"นท่ีประเทศเกาหลี 

ไปตามรอยเพราะอยากเจอศิลป"นตัวจริง เลือกเดินทางไปด�วยตัวเอง 

เพราะได�ไปท่ีท่ีอยากไปจริงๆ ส?วนสิ่งท่ีได�จากการไปตามรอยคือ ความสุข, ประสบการณ� และได�เห็น

ศิลป"นในมุมท่ีต?างออกไป 

1.2 กลุ?มท่ีไม?เคยไปตามรอยศิลป"นท่ีประเทศเกาหลีแต?มีความต�องการท่ีจะไป 

1.2.1 สาเหตุท่ีต�องการเดินทางไปตามรอยศิลป"นท่ีประเทศเกาหลี 

-  อยากรู�ว?าศิลป"นมีความเปGนอยู?ยังไง ใช�ชีวิตยังไง ไม?ต�องเจอก็ได� ได�

สัมผัสบรรยากาศแบบท่ีศิลป"นเคยทํา/ไป 

- อยากเจอศิลป"นตัวจริงในระยะใกล� 

- ไปดูคอนเสิร�ต/บัตรคอนเสิร�ตท่ีนั่นราคาถูกกว?าท่ีไทย 

1.2.2  สิ่งท่ีคาดหวังว?าจะได�จากการไปตามรอยศิลป"น 

- ความสุขและประสบการณ� 

- ได�เจอศิลป"นตัวจริง 

1.2.3  สรุปจากกลุ?มท่ีไม?เคยไปตามรอยศิลป"นท่ีประเทศเกาหลี 

 อยากไปเพราะอยากเห็นความเปGนอยู?ของศิลป"น ไม?ต�องเจอศิลป"นก็ได� 

ส?วนวิธีการไป ถ�าไปทัวร�ก็จะไม?มีอิสระแต?ไม?ต�องกลัวหลงทาง ส?วนไปเอง ถึงจะมีอิสระมากกว?าแต?ก็

อาจมีปdญหาด�านภาษาหรือหลงทาง 

1.3   ความน?าสนใจของทัวร�ตามรอยศิลป"น 

- แปลกใหม? ไม?ค?อยมีทัวร�ท่ีตามรอยศิลป"นจริงจัง ได�ไปท่ีท่ีอยากไปจริงๆ 

- ตอบสนองกลุ?มแฟนคลับได�ดี เจาะจงเฉพาะกลุ?มมากกว?า ได�ไปกับคนท่ี

ชอบอะไรเหมือนๆกัน 

- เปGนการรวมความชอบศิลป"นและความสะดวกสบายของทัวร�ไว�ด�วยกัน 

เลือกท่ีท่ีอยากไปเองได� แต?ก็มีคนคอยแนะนํา คอยอํานวยความสะดวก ควบคุมงบได� 

1.4 รูปแบบของทัวร�ตามรอยท่ีอยากให�เปGน 

- มีกิจกรรมพิเศษได�ใกล�ชิดศิลป"น/พาไปดูคอนเสิร�ต/ได�เข�าดูไลฟe/อัด

รายการ 
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- เปGนทัวร�กรุfปเล็กๆ ไม?ใหญ?มาก รวมเฉพาะคนท่ีชอบเหมือนๆกัน อย?าจัด

รวมหลายวง 

- สนุกสนาน เปGนกันเอง เหมือนไปกับเพ่ือน 

- มีกิจกรรม/สถานท่ีให�เลือกหลากหลาย 

2.  ผลสรุปจากการเก็บรวบรวมข4อมูลโดยใช4แบบสอบถาม (Questionnaire) 
การศึกษาเรื่อง “การสร�างแบรนด�ธุรกิจทัวร�ตามรอยศิลป"นเกาหลี” ได�ทําการศึกษาจาก

กลุ?มตัวอย?างจํานวน 100 คน แบบสอบถามประกอบด�วยเนื้อหาเก่ียวกับการตามรอยศิลป"นและ
พฤติกรรมการเป"ดรับสื่อ โดยชุดแบบสอบถามประกอบไปด�วยคําถามท้ังหมด 5 ส?วน ดังนี้ 

ส?วนท่ี 1 ข�อมูลด�านลักษณะประชากรศาสตร� 
ส?วนท่ี 2 พฤติกรรมการใช�บริการบริษัททัวร� 
ส?วนท่ี 3 พฤติกรรมการเปGนแฟนคลับศิลป"นเกาหลีและการเดินทางไปตามรอย 
ส?วนท่ี 4 ความสนใจและทัศนคติท่ีมีต?อธุรกิจทัวร�ตามรอยศิลป"นเกาหลี 
ส?วนท่ี 5 พฤติกรรมการเป"ดรับสื่อ 

 
ส?วนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับข�อมูลด�านลักษณะประชากรศาสตร� 
ตารางท่ี 4-1  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน ร4อยละ 
ชาย 1 1 
หญิง 99 99 
รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี 4-1 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้เปGนเพศชายร�อยละ 1 และ เพศ
หญิงร�อยละ 99 แสดงว?ามีกลุ?มตัวอย?างท่ีเปGน เพศหญิงตอบแบบสอบถามจํานวนมากกว?าเพศชาย 
 
ตารางท่ี 4-2  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร4อยละ 
ตํ่ากว?า 15 ปU 9 9 
15 - 20 ปU 57 57 
21 - 25 ปU 25 25 
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ตารางท่ี 4-2  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามอายุ (ต?อ)  

 

อายุ จํานวน ร4อยละ 
26 - 30 ปU  3 3 
31 ปUข้ึนไป 6 6 
รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี 4-2 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?อยู?ในช?วงอายุ 15-20 ปH 
คิดเปJนร4อยละ 57 รองลงมาคือ ช?วงอายุ 21-25 ปU คิดเปGนร�อยละ 25 อายุตํ่ากว?า 15 ปU คิดเปGนร�อย
ละ 9 และช?วงอายุท่ีมีจํานวนน�อยท่ีสุด คือ ช?วงอายุ 26-30 ปU โดยคิดเปGนร�อยละ 3 
 
ตารางท่ี 4-3  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน ร4อยละ 
ตํ่ากว?ามัธยมปลาย 14 14 
มัธยมปลายหรือเทียบเท?า 33 33 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท?า 49 49 
สูงกว?าปริญญาตรี 4 4 
รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี 4-3 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?ศึกษาอยู?ในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท?า คิดเปJนร4อยละ 49 รองลงมาคือ ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท?า คิดเปGน
ร�อยละ 33 ระดับตํ่ากว?ามัธยมปลาย คิดเปGนร�อยละ 14 และระดับท่ีมีจํานวนน�อยท่ีสุด คือ สูงกว?า
ปริญญาตรี โดยคิดเปGนร�อยละ 4 
 
ตารางท่ี 4-4  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ร4อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 79 79 
พนักงานองค�กรเอกชน/ลูกจ�าง 13 13 
ข�าราชการ 6 6 
อ่ืนๆ 2 2 
รวม 100 100 
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จากตารางท่ี 4-4 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?เปJนนักเรียน/นักศึกษา 
คิดเปJนร4อยละ 79 รองลงมาคือ พนักงานองค�กรเอกชน/ลูกจ�าง คิดเปGนร�อยละ 13 อาชีพข�าราชการ 
คิดเปGนร�อยละ 6 และอาชีพท่ีมีจํานวนน�อยท่ีสุด คือ อ่ืนๆ โดยคิดเปGนร�อยละ 2 
 
ตารางท่ี 4-5  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามรายได� 
 

รายได4ต?อเดือน จํานวน ร4อยละ 
น�อยกว?า 5,000 บาท 59 59 
5,001-10,000 บาท 19 19 
10,001-30,000 บาท 20 20 
มากกว?า 30,000 บาท 2 2 
รวม 100 100 

 

จากตารางท่ี 4-5 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?มีรายได4 น4อยกว?า 
5,000 บาท/เดือน คิดเปJนร4อยละ 59 รองลงมาคือ 10,001-30,000 บาท/เดือน คิดเปGนร�อยละ 20 
5,001-10,000/เดือน คิดเปGนร�อยละ 19 และรายได�ท่ีมีจํานวนน�อยท่ีสุด คือ มากกว?า 30,000 บาท/
เดือน โดยคิดเปGนร�อยละ 2 
 
ส?วนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช�บริการบริษัททัวร� 
ตารางท่ี 4-6  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามการใช�บริการบริษัททัวร� 
 

การใช4บริการบริษัททัวร� จํานวน ร4อยละ 
เคย 38 38 
ไม?เคย 62 62 
รวม 100 100 

จากตารางท่ี 4-6 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?ไม?เคยใช4บริการบริษัท
ทัวร� คิดเปJนร4อยละ 62 และผู�ท่ีเคยใช�บริการบริษัททัวร� คิดเปGนร�อยละ 38 
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ตารางท่ี 4-7  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามช?องทางท่ีใช�รับข?าวสารเก่ียวกับ
บริษัททัวร� (เฉพาะผู�ท่ีเคยใช�บริการบริษัททัวร�) 
 

ช?องทาง จํานวน ร4อยละ 
โทรทัศน� 6 15.4 
วิทยุ 1 2.6 
หนังสือพิมพ� 7 18 
นิตยสาร 10 25.6 
ใบปลิว 9 23.0 
เว็บไซต� 25 64.1 
อีเมลล� 4 10.3 
Social Network 21 53.9 
อ่ืนๆ 7 18 
รวม 39 100 
 

จากตารางท่ี 4-7 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีเคยใช�บริการบริษัททัวร� ส?วนใหญ?รับข?าวสาร
เก่ียวกับบริษัททัวร�ผ?านช?องทางเว็บไซต� คิดเปJนร4อยละ 64.1 รองลงมาคือ ช?องทาง Social 
Network คิดเปGนร�อยละ 53.9 ช?องทางนิตยสาร คิดเปGนร�อยละ 25.6 และช?องทางท่ีมีจํานวนการรับ
ข?าวสารน�อยท่ีสุด คือ วิทยุ โดยคิดเปGนร�อยละ 2.6 
 
ตารางท่ี 4-8  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามปdจจัยท่ีมีอิทธิพลต?อการตัดสินใจ
เลือกใช�บริการทัวร� (เฉพาะผู�ท่ีเคยใช�บริการบริษัททัวร�) 
 

ปTจจัยท่ีมีอิทธิพลต?อการตัดสินใจ
เลือกใช4บริการทัวร� 

ร4อยละ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น4อย น4อยท่ีสุด 

ความน?าเชื่อถือ 75.6 19.5 4.9 0 0 
ชื่อเสียงของบริษัท 24.4 51.2 22 2.4 0 
ราคาเหมาะสม 53.7 31.7 14.6 0 0 
สถานท่ีท่ีพาไปตรงกับความต�องการ 48 38 14 0 0 
การบริการ/อํานวยความสะดวก 36.6 51.2 12.2 0 0 
การโฆษณา/โปรโมชั่น 12.2 31.7 48.8 4.9 2.4 
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จากตารางท่ี 4-8 พบว?าปdจจัยท่ีมีอิทธิพลต?อการตัดสินใจเลือกใช�บริการทัวร�ของกลุ?ม
ตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?คือ ความน?าเช่ือถือ คิดเปJนร4อยละ 75.6 รองลงมาคือ ราคา
เหมาะสม คิดเปGนร�อยละ 53.7 สถานท่ีท่ีพาไปตรงกับความต�องการ คิดเปGนร�อยละ 48 และปdจจัยท่ีมี
อิทธิพลน�อยท่ีสุด คือ การโฆษณา/โปรโมชั่น โดยคิดเปGนร�อยละ 12.2 
 
ส?วนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปGนแฟนคลับศิลป"นเกาหลีและการเดินทางไปตามรอยศิลป"น 
ตารางท่ี 4-9  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามระยะเวลาในการเปGนแฟนคลับ
ศิลป"นเกาหลี 
 

ระยะเวลา จํานวน ร4อยละ 
1-3 ปU 24 24 
4-6 ปU 39 39 
6-9 ปU 34 34 
9 ปUข้ึนไป 3 3 
รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี 4-9 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?เปJนแฟนคลับศิลปWน
เกาหลีมาเปJนเวลา 4-6 ปH คิดเปJนร4อยละ 39 รองลงมาคือ 6-9 ปU คิดเปGนร�อยละ 34 ระยะเวลา 1-3 
ปU คิดเปGนร�อยละ 24 และระยะเวลาท่ีน�อยท่ีสุด คือ 9 ปUข้ึนไป โดยคิดเปGนร�อยละ 3 
 
ตารางท่ี 4-10  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามปdจจัยท่ีมีอิทธิพลต?อการชื่นชอบ
ศิลป"นเกาหลี 
 

ปTจจัยท่ีมีอิทธิพล ร4อยละ 
รูปร?าง/หน�าตา 81 
ความสามารถ 80 
บุคลิก/นิสัย 88 
แนวเพลง 24 
ความแตกต?าง/แปลกใหม? 8 
อ่ืนๆ 3 
 

จากตารางท่ี 4-10 พบว?าปdจจัยท่ีมีอิทธิพลต?อการชื่นชอบศิลป"นเกาหลีของกลุ?มตัวอย?าง
ท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?คือ บุคลิก/นิสัย คิดเปJนร4อยละ 88 รองลงมาคือ รูปร?าง/หน�าตา คิดเปGน
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ร�อยละ 81 ความสามารถ คิดเปGนร�อยละ 80 และปdจจัยท่ีมีอิทธิพลต?อการชื่นชอบศิลป"นเกาหลีน�อย
ท่ีสุด คือ อ่ืนๆ โดยคิดเปGนร�อยละ 3 
 
ตารางท่ี 4-11  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามช?องทางท่ีใช�ติดตามข?าวสารศิลป"น 
 

ช?องทาง ร4อยละ 
รายการโทรทัศน� 2 
นิตยสาร 7 
เว็บไซต�ศิลป"น 15 
Webboard แฟนคลับ 33 
Facebook 56 
Twitter 96 
Tumblr 6 
Youtube 53 
Instagram 1 
 

จากตารางท่ี 4-11 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?ติดตามข?าวสาร
เก่ียวกับศิลปWนผ?านช?องทาง Twitter คิดเปJนร4อยละ 96 รองลงมาคือ Facebook คิดเปGนร�อยละ 
56 ช?องทาง Youtube คิดเปGนร�อยละ 53 และช?องทางท่ีมีจํานวนการรับข?าวสารน�อยท่ีสุดคือ 
Instagram โดยคิดเปGนร�อยละ 1 
 
ตารางท่ี 4-12  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามประสบการณ�การเดินทางไป
ตามรอยศิลป"นท่ีประเทศเกาหลี 
 

การไปตามรอยศิลปWน จํานวน ร4อยละ 
เคย 15 15 
ไม?เคย 85 85 
รวม 100 100 

 

จากตารางท่ี 4-12 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?ไม?เคยเดินทางไปตาม
รอยศิลปWนท่ีประเทศเกาหลี คิดเปJนร4อยละ 85 และผู�ท่ีเคยเดินทางไปตามรอยศิลป"นท่ีประเทศ
เกาหลีคิดเปGนร�อยละ 15 

   ส
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ตารางท่ี 4-13  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามจํานวนครั้งท่ีเคยเดินทางไปตามรอย
ศิลป"น 

 

จํานวนครั้ง ร4อยละ 

ครั้งเดียว 60 

2-4 ครั้ง 33.3 

มากกว?า 4 ครั้ง 6.7 

รวม 100 
 

จากตารางท่ี 4-13 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?เคยเดินทางไปตามรอย
ศิลปWนครั้งเดียว คิดเปJนร4อยละ 60 รองลงมาคือ 2-4 ครั้ง คิดเปGนร�อยละ 33.3 และจํานวนครั้งท่ีเคย
ไปตามรอยน�อยท่ีสุดคือ มากกว?า 4 ครั้ง โดยคิดเปGนร�อยละ 6.7 
 
ตารางท่ี 4-14  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามสาเหตุท่ีเดินทางไปตามรอยศิลป"น 
 

สาเหตุ ร4อยละ 
อยากเจอศิลป"นตัวจริง 25 
เข�าถึงง?ายกว?าท่ีประเทศไทย 18.8 
ไปดูคอนเสิร�ต/อีเว�นท� 56.3 
อยากไปร�านท่ีเปGนกิจการของศิลป"น/ 
ร�านท่ีศิลป"นเคยไป 

50 

เพ่ือซ้ือของท่ีระลึกเก่ียวกับศิลป"น 38 
อยากเห็นสังคมความเปGนอยู?ของศิลป"น 50 
 

จากตารางท่ี 4-14 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ สาเหตุส?วนใหญ?ท่ีเดินทางไป
ตามรอยศิลปWนคือ ไปดูคอนเสิร�ต/อีเว4นท� คิดเปJนร4อยละ 56.3 รองลงมาคือ อยากไปร�านท่ีเปGน
กิจการของศิลป"น/ร�านท่ีศิลป"นเคยไป และ อยากเห็นสังคมความเปGนอยู?ของศิลป"น คิดเปGนร�อยละ 50 
และสาเหตุท่ีเดินทางไปตามรอยศิลป"นน�อยท่ีสุดคือ เข�าถึงง?ายกว?าท่ีประเทศไทย โดยคิดเปGนร�อยละ 
18.8 
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ตารางท่ี 4-15  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามวิธีการเดินทางไปตามรอยศิลป"นท่ี
ประเทศเกาหลี 
 

วิธีการไปตามรอย ร4อยละ 
ไปกับทัวร� 33.3 

ไปเอง 60 

เคยท้ังสองอย?าง 6.7 

รวม 100 
 

จากตารางท่ี 4-15 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?เดินทางไปตามรอย
ศิลปWนโดยการไปเอง คิดเปJนร4อยละ 60 รองลงมาคือ ไปกับทัวร� คิดเปGนร�อยละ 33.3 และเคยท้ัง
สองอย?าง คิดเปGนร�อยละ 6.7 
 
ตารางท่ี 4-16  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกเดินทางไปตามรอย
ศิลป"นกับทัวร� 
 

เหตุผล ร4อยละ 
เปGนทัวร�ตามรอยศิลป"นโดยเฉพาะ 16.7 
ไม?มีความรู�ด�านภาษาเกาหลี 33.3 
ไม?ชํานาญทาง/กลัวหลงทาง 83.3 
ไปศึกษาเส�นทางเพ่ือจะไปเองในอนาคต 50 
ประหยัดกว?าไปเอง 16.7 

 

จากตารางท่ี 4-16 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ สาเหตุส?วนใหญ?ท่ีเดินทางไป
ตามรอยศิลปWนกับทัวร�คือ ไม?ชํานาญทาง/กลัวหลงทาง คิดเปJนร4อยละ 83.3 รองลงมาคือ ไปศึกษา
เส�นทางเพ่ือจะไปเองในอนาคต คิดเปGนร�อยละ 50 ไม?มีความรู�ด�านภาษาเกาหลี คิดเปGนร�อยละ 33.3 
และสาเหตุท่ีเดินทางไปกับทัวร�น�อยท่ีสุดคือ ประหยัดกว?าไปเอง และ เปGนทัวร�ตามรอยศิลป"น
โดยเฉพาะ โดยคิดเปGนร�อยละ 16.7 
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ตารางท่ี 4-17  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามข�อดีของการเดินทางไปตามรอย
ศิลป"นกับทัวร� 
 

ข4อดี ร4อยละ 
ได�ไปตามรอยหลายสถานท่ี 16.7 
สะดวกสบาย 100 
มีมัคคุเทศก�คอยให�คําแนะนํา 83.3 
 

จากตารางท่ี 4-17 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?คิดว?าข4อดีของการ
เดินทางไปตามรอยศิลปWนกับทัวร� คือ สะดวกสบาย คิดเปJนร4อยละ 100 รองลงมาคือ มีมัคคุเทศก�
คอยให�คําแนะนําคิดเปGนร�อยละ 83.3 และ ได�ไปตามรอยหลายสถานท่ี คิดเปGนร�อยละ 16.7 
 
ตารางท่ี 4-18  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามข�อเสียของการเดินทางไปตามรอย
ศิลป"นกับทัวร� 
 

ข4อเสีย ร4อยละ 
ไม?ได�ไปตามรอยในสถานท่ีท่ีอยากไป 50 
ไม?มีอิสระ 50 
เวลาจํากัด 83.3 
คนในกรุfปทัวร� 50 

 

จากตารางท่ี 4-18 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?คิดว?าข4อเสียของการ
เดินทางไปตามรอยศิลปWนกับทัวร� คือ เวลาจํากัด คิดเปJนร4อยละ 83.3 รองลงมาคือ ไม?ได�ไปตาม
รอยในสถานท่ีท่ีอยากไป ไม?มีอิสระ และ คนในกรุfปทัวร� คิดเปGนร�อยละ 50  
 
ตารางท่ี 4-19  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามค?าใช�จ?ายในการเดินทางไปตามรอย
ศิลป"นกับทัวร�แต?ละครั้ง  
 

ค?าใช4จ?าย/ครั้ง ร4อยละ 
10,000 - 30,000 บาท 42.9 
30,000 – 50,000 บาท 57.1 
รวม 100 
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จากตารางท่ี 4-19 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?มีค?าใช4จ?ายในการ
เดินทางไปตามรอยศิลปWนแต?ละครั้งจํานวน 30,000 – 50,000 บาท คิดเปJนร4อยละ 57.1 
รองลงมาคือ มีค?าใช�จ?ายในการเดินทางไปตามรอยศิลป"นแต?ละครั้งจํานวน 10,000 – 30,000 บาท 
คิดเปGนร�อยละ 42.9 
 
ตารางท่ี 4-20  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกเดินทางไปตามรอย
ศิลป"นด�วยตัวเอง 
 

เหตุผล ร4อยละ 
ไม?มีทัวร�ตามรอยศิลป"นโดยเฉพาะ 30 
ไม?มีข�อจํากัดด�านเวลาและสถานท่ี 100 
เคยไปประเทศเกาหลีมาก?อนแล�ว 20 
มีคนรู�จักพาไป 30 
ค?าใช�จ?ายน�อยกว?าทัวร� 50 
 

จากตารางท่ี 4-20 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ สาเหตุส?วนใหญ?ท่ีเดินทางไป
ตามรอยศิลปWนด4วยตัวเอง คือ ไม?มีข4อจํากัดด4านเวลาและสถานท่ี คิดเปJนร4อยละ 100 รองลงมาคือ 
ค?าใช�จ?ายน�อยกว?าทัวร� คิดเปGนร�อยละ 50 ไม?มีทัวร�ตามรอยศิลป"นโดยเฉพาะ และ มีคนรู�จักพาไป คิด
เปGนร�อยละ 30 และสาเหตุท่ีเดินทางไปด�วยตัวเองน�อยท่ีสุดคือ เคยไปประเทศเกาหลีมาก?อนแล�ว โดย
คิดเปGนร�อยละ 20 
 
ตารางท่ี 4-21  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามข�อดีของการเดินทางไปตามรอย
ศิลป"นด�วยตัวเอง 

 

ข4อดี ร4อยละ 
มีอิสระมากกว?าไปกับทัวร� 100 
สามารถเลือกสถานท่ีท่ีอยากไปเองได� 90 
ไม?มีข�อจํากัดด�านเวลา 100 
 

จากตารางท่ี 4-21 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?คิดว?าข4อดีของการ
เดินทางไปตามรอยศิลปWนด4วยตัวเอง คือ มีอิสระมากกว?าไปกับทัวร� และ ไม?มีข4อจํากัดด4านเวลา 
คิดเปJนร4อยละ 100 รองลงมาคือ สามารถเลือกสถานท่ีท่ีอยากไปเองได� คิดเปGนร�อยละ 90 
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ตารางท่ี 4-22  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามข�อเสียของการเดินทางไปตามรอย
ศิลป"นด�วยตัวเอง 

 

ข4อเสีย ร4อยละ 
ไม?สามารถควบคุมค?าใช�จ?ายได� 50 
มีปdญหาด�านการสื่อสาร 50 
ไม?ชํานาญทาง/หลงทาง 60 
ไม?มีคนให�คําแนะนําในเรื่องต?างๆ 40 
มีปdญหาในการหาท่ีพัก 10 
โดนเอาเปรียบในฐานะท่ีเปGนนักท?องเท่ียวต?างชาติ 10 

 

จากตารางท่ี 4-22 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?คิดว?าข4อเสียของการ
เดินทางไปตามรอยศิลปWนด4วยตัวเอง คือ ไม?ชํานาญทาง/หลงทาง คิดเปJนร4อยละ 60 รองลงมาคือ 
ไม?สามารถควบคุมค?าใช�จ?ายได� และ มีปdญหาด�านการสื่อสาร คิดเปGนร�อยละ 50 ส?วนข�อเสียของการ
เดินทางไปตามรอยศิลป"นด�วยตัวเองท่ีน�อยท่ีสุดคือ มีปdญหาในการหาท่ีพัก และ โดนเอาเปรียบใน
ฐานะท่ีเปGนนักท?องเท่ียวต?างชาติ คิดเปGนร�อยละ 10 
 
ตารางท่ี 4-23  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามค?าใช�จ?ายในการเดินทางไปตามรอย
ศิลป"นด�วยตัวเองแต?ละครั้ง 
 
 

ค?าใช4จ?าย/ครั้ง ร4อยละ 
10,000 - 30,000 บาท 10 
30,000 – 50,000 บาท 90 
รวม 100 
 

จากตารางท่ี 4-23 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?มีค?าใช4จ?ายในการ
เดินทางไปตามรอยศิลปWนแต?ละครั้งจํานวน 30,000 – 50,000 บาท คิดเปJนร4อยละ 90 รองลงมา
คือ มีค?าใช�จ?ายในการเดินทางไปตามรอยศิลป"นแต?ละครั้งจํานวน 10,000 – 30,000 บาท คิดเปGนร�อย
ละ 10 
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ตารางท่ี 4-24  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามความต�องการในการเดินทางไปตาม
รอยศิลป"นท่ีประเทศเกาหลี (สําหรับผู�ท่ีไม?เคยไปตามรอย) 
 

ความต4องการ ร4อยละ 
ต�องการ 97.7 
ไม?ต�องการ 2.3 
รวม 100 
 

จากตารางท่ี 4-24 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?มีความต4องการ
เดินทางไปตามรอยศิลปWนท่ีประเทศเกาหลี คิดเปJนร4อยละ 97.7 และผู�ท่ีไม?ต�องการเดินทางไปตาม
รอยศิลป"นท่ีประเทศเกาหลีคิดเปGนร�อยละ 2.3 
 
ตารางท่ี 4-25  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามสาเหตุท่ีต�องการเดินทางไปตามรอย
ศิลป"น 
 

สาเหตุ ร4อยละ 
อยากเจอศิลป"นตัวจริง 79.8 
เข�าถึงง?ายกว?าท่ีประเทศไทย 45.2 
ไปดูคอนเสิร�ต/อีเว�นท� 67.9 
เพ่ือซ้ือของท่ีระลึกเก่ียวกับศิลป"น 48.8 
อยากไปร�านท่ีเปGนกิจการของศิลป"น/ 
ร�านท่ีศิลป"นเคยไป 

81 

อยากเห็นสังคมความเปGนอยู?ของศิลป"น 46.4 
อ่ืนๆ 2.4 

 

จากตารางท่ี 4-25 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ สาเหตุส?วนใหญ?ท่ีต4องการ
เดินทางไปตามรอยศิลปWนคือ อยากไปร4านท่ีเปJนกิจการของศิลปWน/ร4านท่ีศิลปWนเคยไป คิดเปJนร4อย
ละ 81 รองลงมาคือ อยากเจอศิลป"นตัวจริง คิดเปGนร�อยละ 79.8 ไปดูคอนเสิร�ต/อีเว�นท� คิดเปGนร�อย
ละ 67.9 และสาเหตุท่ีต�องการเดินทางไปตามรอยศิลป"นน�อยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ โดยคิดเปGนร�อยละ 2.4 
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ตารางท่ี 4-26  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามปdจจัยท่ีทําให�ยังไม?สามารถเดินทาง
ไปตามรอยศิลป"นตามท่ีต�องการได� 
 

ปTจจัย ร4อยละ 
เงิน 82.1 
ไม?มีเวลา 52.4 
ผู�ปกครองไม?อนุญาต 54.8 
ไม?มีคนไปด�วย 34.5 
ยังไม?มีความรู�เก่ียวกับการเดินทางไปประเทศ
เกาหลีมากพอ 

52.4 

ยังไม?มีทัวร�ตามรอยศิลป"นเกิดข้ึนอย?างจริงจัง 32.1 
อ่ืนๆ 2.4 

 

จากตารางท่ี 4-26 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ปTจจัยส?วนใหญ?ท่ีทําให4ยังไม?
สามารถเดินทางไปตามรอยศิลปWนตามท่ีต4องการได4คือ เงิน คิดเปJนร4อยละ 82.1 รองลงมาคือ 
ผู�ปกครองไม?อนุญาต คิดเปGนร�อยละ 54.8 ไม?มีเวลา และ ยังไม?มีความรู�เก่ียวกับการเดินทางไป
ประเทศเกาหลีมากพอ คิดเปGนร�อยละ 52.4 และปdจจัยทําให�ยังไม?สามารถเดินทางไปตามรอยศิลป"น
ตามท่ีต�องการได�น�อยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ โดยคิดเปGนร�อยละ 2.4 

 
ตารางท่ี 4-27  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามวิธีการท่ีจะเดินทางไปตามรอย
ศิลป"นท่ีประเทศเกาหลีหากมีโอกาส 
 

วิธีการไปตามรอย ร4อยละ 
ไปกับทัวร� 47.7 

ไปเอง 52.3 

รวม 100 
 

จากตารางท่ี 4-27 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?ต4องการเดินทางไปตาม
รอยศิลปWนด4วยตัวเอง คิดเปJนร4อยละ 52.3 รองลงมาคือ ต�องการไปกับทัวร� คิดเปGนร�อยละ 52.3  
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ตารางท่ี 4-28  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามสาเหตุท่ีจะเลือกเดินทางไปตามรอย
ศิลป"นกับทัวร�หากมีโอกาส 
 

เหตุผล ร4อยละ 
เปGนทัวร�ตามรอยศิลป"นโดยเฉพาะ 69 
ไม?มีความรู�ด�านภาษาเกาหลี 73.8 
ไม?ชํานาญทาง/กลัวหลงทาง 88.1 
ไม?มีเพ่ือนไป/ไม?อยากไปคนเดียว 38.1 
ไปศึกษาเส�นทางเพ่ือจะไปเองในอนาคต 47.6 
ประหยัดกว?าไปเอง 35.7 
 

จากตารางท่ี 4-28 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ สาเหตุส?วนใหญ?ท่ีจะเลือก
เดินทางไปตามรอยศิลปWนกับทัวร�หากมีโอกาส คือ ไม?ชํานาญทาง/กลัวหลงทาง คิดเปJนร4อยละ 
88.1 รองลงมาคือ ไม?มีความรู�ด�านภาษาเกาหลี คิดเปGนร�อยละ 73.8 เปGนทัวร�ตามรอยศิลป"น
โดยเฉพาะ คิดเปGนร�อยละ 69 และสาเหตุท่ีจะเลือกเดินทางไปกับทัวร�น�อยท่ีสุดคือ ประหยัดกว?าไป
เอง โดยคิดเปGนร�อยละ 35.7 
 
ตารางท่ี 4-29  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามสาเหตุท่ีจะเลือกเดินทางไปตามรอย
ศิลป"นด�วยตัวเองหากมีโอกาส 
 

เหตุผล ร4อยละ 
ไม?มีทัวร�ตามรอยศิลป"นโดยเฉพาะ 46.4 
ไม?มีข�อจํากัดด�านเวลาและสถานท่ี 89.3 
เคยไปประเทศเกาหลีมาก?อนแล�ว 14.3 
มีคนรู�จักพาไป 60.7 
ค?าใช�จ?ายน�อยกว?าทัวร� 17.9 
อ่ืนๆ 1.8 
 

จากตารางท่ี 4-29 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ สาเหตุส?วนใหญ?ท่ีจะเลือก
เดินทางไปตามรอยศิลปWนด4วยตัวเองหากมีโอกาส คือ ไม?มีข4อจํากัดด4านเวลาและสถานท่ี คิดเปJน
ร4อยละ 89.3 รองลงมาคือ มีคนรู�จักพาไป คิดเปGนร�อยละ 60.7 ไม?มีทัวร�ตามรอยศิลป"นโดยเฉพาะ คิด
เปGนร�อยละ 46.4 และสาเหตุท่ีจะเลือกเดินทางไปด�วยตัวเองน�อยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ โดยคิดเปGนร�อยละ 1.8 
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ส?วนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับความสนใจและทัศนคติท่ีมีต?อธุรกิจทัวร�ตามรอยศิลป"นเกาหลี 
ตารางท่ี 4-30  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามความน?าสนใจของธุรกิจทัวร�
ตามรอยศิลป"นเกาหลี 
 

ความน?าสนใจ จํานวน ร4อยละ 
น?าสนใจ 91 91 

ไม?น?าสนใจ 9 9 

รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี 4-30 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?คิดว?าธุรกิจทัวร�ตาม
รอยศิลปWนเกาหลีมีความน?าสนใจ คิดเปJนร4อยละ 91 และผู�ท่ีคิดว?าธุรกิจทัวร�ตามรอยศิลป"นเกาหลี
ไม?น?าสนใจ คิดเปGนร�อยละ 9 
 
ตารางท่ี 4-31  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามรูปแบบของทัวร�ตามรอยศิลป"น
เกาหลีท่ีอยากให�เปGน 
 

รูปแบบ ร4อยละ 
มีกิจกรรมพิเศษได�ใกล�ชิดศิลป"น 68 
มีแจกของท่ีระลึกเก่ียวกับศิลป"น 54 
สามารถเลือกสถานท่ีเองได� 57 
มีความเปGนกันเอง 75 
กรุfปทัวร�ไม?ใหญ?เกินไป 79 
มีบริการจองต๋ัวคอนเสิร�ต/อีเว�นท� 72 
พาเข�าชมศิลป"นอัดรายการ/แสดง Live ต?างๆ 85 
พาเท่ียวสถานท่ีอ่ืนนอกจากการตามรอย 43 
สถานท่ีท่ีพาไปตามรอยหลากหลาย 40 
มีอิสระ/ไม?จํากัดเวลามากเกินไป 81 
อ่ืนๆ 3 
 

จากตารางท่ี 4-31 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ รูปแบบของทัวร�ตามรอยศิลปWน
เกาหลีท่ีอยากให4เปJนส?วนใหญ?คือ พาเข4าชมศิลปWนอัดรายการ/แสดง live ต?างๆ คิดเปJนร4อยละ 
85 รองลงมาคือ มีอิสระ/ไม?จํากัดเวลามากเกินไป คิดเปGนร�อยละ 81 กรุfปทัวร�ไม?ใหญ?เกินไป คิดเปGน
ร�อยละ 79 และรูปแบบท่ีอยากให�เปGนน�อยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ โดยคิดเปGนร�อยละ 3 

   ส
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ตารางท่ี 4-32  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามปdจจัยท่ีมีอิทธิพลต?อการตัดสินใจ
เลือกใช�บริการทัวร�ตามรอยศิลป"นเกาหลี  
 

ปTจจัยท่ีมีอิทธิพลต?อการตัดสินใจ
เลือกใช4บริการทัวร� 

ร4อยละ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น4อย น4อยท่ีสุด 

รูปแบบของทัวร�ตามรอย 54 36 8 1 1 
สถานท่ีท่ีพาไปตามรอย 56 34 8 2 0 
ราคาเหมาะสม 58 34 6 2 0 
ความน?าเชื่อถือ 69 27 2 1 1 
การบริการ/อํานวยความสะดวก 40 51 8 1 0 
การโฆษณา/โปรโมชั่น 26 37 33 2 2 
ความคุ�มค?ากับสิ่งท่ีจะได�รับ 67 28 4 1 0 

 

จากตารางท่ี 4-32 พบว?าปdจจัยท่ีมีอิทธิพลต?อการตัดสินใจเลือกใช�บริการทัวร�ตามรอย
ศิลป"นเกาหลีของกลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?คือ ความน?าเช่ือถือ คิดเปJนร4อยละ 69 
รองลงมาคือ ความคุ�มค?ากับสิ่งท่ีจะได�รับ คิดเปGนร�อยละ 67 ราคาเหมาะสม คิดเปGนร�อยละ 58 และ
ปdจจัยท่ีมีอิทธิพลน�อยท่ีสุด คือ การโฆษณา/โปรโมชั่น โดยคิดเปGนร�อยละ 26 
 
ตารางท่ี 4-33  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามราคาของทัวร�ตามรอยศิลป"น
เกาหลีเปGนเวลา 6 วัน 4 คืนท่ีคิดว?าเหมาะสม 
 

ราคา จํานวน ร4อยละ 
ตํ่ากว?า 30,000 บาท 31 31 
30,000 – 40,000 บาท 60 60 
40,001 – 50,000 บาท 9 9 
รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี 4-33 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?คิดว?าราคาของทัวร�
ตามรอยศิลปWนเกาหลีเปJนเวลา 6 วัน 4 คืนท่ีคิดว?าเหมาะสมคือ 30,000 – 40,000 บาท คิดเปJน
ร4อยละ 60 รองลงมาคือ ราคาตํ่ากว?า 30,000 บาท คิดเปGนร�อยละ 31 และราคาท่ีคิดว?าเหมาะสม
น�อยท่ีสุดคือ 40,001 – 50,000 บาท โดยคิดเปGนร�อยละ 9 
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ตารางท่ี 4-34  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามชื่อท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใช�เปGน
ชื่อแบรนด�ทัวร�ตามรอยศิลป"นเกาหลี 
 

ช่ือ จํานวน ร4อยละ 
Idol Trip 38 38 
Star Trace 23 23 
Follow-K 14 14 
Friend Club Tour  15 15 
Like an Idol Tour 7 7 
อ่ืนๆ 3 3 
รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี 4-34 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?คิดว?าช่ือท่ีเหมาะสมท่ี
จะนํามาใช4เปJนช่ือแบรนด�ทัวร�ตามรอยศิลปWนเกาหลี คือ Idol Trip คิดเปJนร4อยละ 38 รองลงมา
คือ Star Trace คิดเปGนร�อยละ 23 Friend Club Tour คิดเปGนร�อยละ 15 และชื่อท่ีคิดว?าเหมาะสม
น�อยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ โดยคิดเปGนร�อยละ 3 
 
ตารางท่ี 4-35  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามแนวโน�มในการใช�บริการธุรกิจ
ทัวร�ตามรอยศิลป"นเกาหลี 
 

แนวโน4มการใช4บริการ จํานวน ร4อยละ 
ใช�บริการ 56 56 

ไม?ใช�บริการ 1 1 

ไม?แน?ใจ 43 43 

รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี 4-35 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?มีแนวโน4มท่ีจะใช4
บริการธุรกิจทัวร�ตามรอยศิลปWนเกาหลี คิดเปJนร4อยละ 56 รองลงมาคือ ไม?แน?ใจ คิดเปGนร�อยละ 43 
และแนวโน�มท่ีจะไม?ใช�บริการ คิดเปGนร�อยละ 1 
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ส?วนท่ี 5 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเป"ดรับสื่อ 
ตารางท่ี 4-36  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามช?องทางการรับสื่อ 
 

ช?องทางการรับข?าวสารจากส่ือต?างๆ 
ร4อยละ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น4อย น4อยท่ีสุด 

โทรทัศน� 10 22 38 22 8 
วิทยุ 1 3 22 31 43 
หนังสือพิมพ� 0 6 32 35 27 
นิตยสาร 5 21 40 23 11 
E-mail 8 19 38 21 14 
ใบปลิว/แผ?นพับ/เอกสารแจก 2 10 32 32 24 
สื่อนอกสถานท่ี  1 9 45 33 12 
งานอีเว�นท� 5 24 35 22 14 
อินเทอร�เน็ต 89 11 0 0 0 
คนในครอบครัว/เพ่ือน/คนรู�จัก 24 36 28 8 4 
 

จากตารางท่ี 4-36 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?ส่ือท่ีมีการรับข?าวสาร
มากท่ีสุด คือ อินเทอร�เน็ต คิดเปJนร4อยละ 89 สื่อท่ีมีการรับข?าวสารมากคือ คือ คนในครอบครัว/
เพ่ือน/คนรู�จัก คิดเปGนร�อยละ 36 สื่อท่ีมีการรับข?าวสารปานกลางคือ สื่อนอกสถานท่ี คิดเปGนร�อยละ 
45 สื่อท่ีมีการรับข?าวสารน�อยคือ หนังสือพิมพ� คิดเปGนร�อยละ 35 และสื่อท่ีมีการรับข?าวสารน�อยท่ีสุด
คือ วิทยุ คิดเปGนร�อยละ 43 
 
ตารางท่ี 4-37  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามสื่อท่ีมีอิทธิพลต?อการตัดสินใจ
ซ้ือสินค�าเก่ียวกับศิลป"นเกาหลีท่ีชื่นชอบ 
 

ส่ือ จํานวน ร4อยละ 
โทรทัศน� 1 1 

นิตยสาร 2 2 

งานอีเว�นท� 7 7 

อินเทอร�เน็ต 60 60 

คนในครอบครัว/เพ่ือน/คนรู�จัก 30 30 

รวม 100 100 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 4-37 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?ส่ือท่ีมีอิทธิพลต?อการ
ตัดสินใจซ้ือสินค4าเก่ียวกับศิลปWนเกาหลีท่ีช่ืนชอบ คือ อินเทอร�เน็ต คิดเปJนร4อยละ 60 รองลงมาคือ 
คนในครอบครัว/เพ่ือน/คนรู�จัก คิดเปGนร�อยละ 30 งานอีเว�นท� คิดเปGนร�อยละ 7 และสื่อท่ีมีอิทธิพล
น�อยท่ีสุดคือ โทรทัศน� โดยคิดเปGนร�อยละ 1 
 
ตารางท่ี 4-38  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามช?องโทรทัศน�ท่ีรับชมเปGนประจํา 
 

ช?องโทรทัศน� ร4อยละ 
ช?อง 3 76 
ช?อง 5 5 
ช?อง 7 20 
ช?อง 9 26 
ช?อง Thai PBS 10 
เคเบิ้ลทีวี 17 
อ่ืนๆ 13 
 

จากตารางท่ี 4-38 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?รับชมโทรทัศน�ช?อง 3 
คิดเปJนร4อยละ 76 รองลงมาคือ ช?อง 9 คิดเปGนร�อยละ 26 ช?อง 7 คิดเปGนร�อยละ 20 และเคเบิ้ลทีวี 
คิดเปGนร�อยละ 17 
 
ตารางท่ี 4-39  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามช?วงเวลาท่ีรับชมโทรทัศน� 
 

ส่ือ จํานวน ร4อยละ 
ช?วงเช�า 6.01 – 9.00 น. 3 3 

ช?วงสาย 9.01 – 11.00 น. 3 3 

ช?วงเท่ียง 11.01 – 13.00 น. 2 2 

ช?วงบ?าย 13.01 – 16.00 น. 1 1 

ช?วงเย็น 16.01 – 18.00 น. 6 6 

ช?วงหัวคํ่า 18.01 – 20.00 น. 21 21 

ช?วงกลางคืน 20.01 – 24.00 น. 64 64 

รวม 100 100 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางท่ี 4-39 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?รับชมโทรทัศน�ในช?วง
กลางคืน 20.01 – 24.00 น. คิดเปJนร4อยละ 64 รองลงมาคือ ช?วงหัวคํ่า 18.01 – 20.00 น. คิดเปGน
ร�อยละ 21 ช?วงเย็น 16.01 – 18.00 น. คิดเปGนร�อยละ 6 และช?วงท่ีมีการรับชมน�อยท่ีสุดคือ ช?วงบ?าย 
13.01 – 16.00 น. โดยคิดเปGนร�อยละ 1 
 
ตารางท่ี 4-40  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามคลื่นวิทยุท่ีฟdงเปGนประจํา 
 

ช?องโทรทัศน� ร4อยละ 
89 Chill FM 10 
91.5 Hot FM 7 
93 Cool FM 19 
94 EFM 13 
95.5 Virgin Hitz 25 
97.5 Seed FM 36 
104.5 Fat Radio 7 
106.5 Green Wave 10 
107 Met 2 
อ่ืนๆ 20 
 

จากตารางท่ี 4-40 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?ฟTงวิทยุคล่ืน 97.5 
Seed FM คิดเปJนร4อยละ 36 รองลงมาคือ 95.5 Virgin Hitz คิดเปGนร�อยละ 25 คลื่นอ่ืนๆ คิดเปGน
ร�อยละ 20 และ 93 Cool FM คิดเปGนร�อยละ 19 
 
ตารางท่ี 4-41  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามช?วงเวลาส?วนใหญ?ท่ีฟdงวิทยุ 
 

ส่ือ จํานวน ร4อยละ 
ช?วงเช�า 6.01 – 9.00 น. 23 23 

ช?วงสาย 9.01 – 11.00 น. 12 12 

ช?วงเท่ียง 11.01 – 13.00 น. 7 7 

ช?วงบ?าย 13.01 – 16.00 น. 11 11 

ช?วงเย็น 16.01 – 18.00 น. 18 18 

ช?วงหัวคํ่า 18.01 – 20.00 น. 16 16 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-41  แสดงจํานวนและร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามช?วงเวลาส?วนใหญ?ท่ีฟdงวิทยุ 
(ต?อ) 
 

ส่ือ จํานวน ร4อยละ 
ช?วงกลางคืน 20.01 – 24.00 น. 30 30 
ช?วงหลังเท่ียงคืน 00.01–6.00น. 13 13 
รวม 100 100 
 

จากตารางท่ี 4-41 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?ฟTงวิทยุในช?วงกลางคืน 
20.01 – 24.00 น. คิดเปJนร4อยละ 30 รองลงมาคือ ช?วงเช�า 6.01 – 9.00 น. คิดเปGนร�อยละ 23 ช?วง
เย็น 16.01 – 18.00 น. คิดเปGนร�อยละ 18 และช?วงท่ีมีการรับชมน�อยท่ีสุดคือ ช?วงเท่ียง 11.01 – 
13.00 น. โดยคิดเปGนร�อยละ 7 
 
ตารางท่ี 4-42  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามหนังสือพิมพ�ท่ีอ?านเปGนประจํา 
 

หนังสือพิมพ� ร4อยละ 
ไทยรัฐ 39 
เดลินิวส� 37 
M2F 9 
กรุงเทพธุรกิจ 1 
Bangkok Post 1 
คมชัดลึก 3 
ผู�จัดการ 1 
Nation 1 
ข?าวสด 2 
มติชน 1 
 

จากตารางท่ี 4-42 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?อ?านหนังสือพิมพ�
ไทยรัฐ คิดเปJนร4อยละ 39 รองลงมาคือ เดลินิวส� คิดเปGนร�อยละ 37 หนังสือพิมพ� M2F คิดเปGนร�อย
ละ 9 และคมชัดลึก คิดเปGนร�อยละ 3 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 

 

ตารางท่ี 4-43  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามประเภทนิตยสารท่ีอ?าน 
 

ประเภทนิตยสาร ร4อยละ 
นิตยสารบันเทิง 82 
นิตยสารข?าว 5 
นิตยสารแฟชั่น/ผู�หญิง/ความงาม 52 
นิตยสารกีฬา 2 
นิตยสารสุขภาพ 11 
นิตยสารท?องเท่ียว/สารคดี 23 
อ่ืนๆ 6 
 

จากตารางท่ี 4-43 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?อ?านนิตยสารบันเทิง 
คิดเปJนร4อยละ 82 รองลงมาคือ นิตยสารแฟชั่น/ผู�หญิง/ความงาม คิดเปGนร�อยละ 52 นิตยสาร
ท?องเท่ียว/สารคดี คิดเปGนร�อยละ 23 และนิตยสารท่ีอ?านน�อยท่ีสุดคือ นิตยสารกีฬา คิดเปGนร�อยละ 2 
 
ตารางท่ี 4-44  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามสถานท่ีท่ีได�รับแจกใบปลิว/แผ?นพับ/
เอกสารแจก 
 

สถานท่ี ร4อยละ 
ห�างสรรพสินค�า 80 
หน�าสถานท่ีทํางาน/โรงเรียน 46 
ปFายรถประจําทาง/สถานีรถไฟฟFา 35 
หยิบตามร�านกาแฟ/ร�านอาหาร 21 
แนบมาพร�อมใบแจ�งหนี้ 5 
 

จากตารางท่ี 4-44 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?ได4รับแจกใบปลิว/แผ?น
พับ/เอกสารแจกท่ีห4างสรรพสินค4า คิดเปJนร4อยละ 80 รองลงมาคือ หน�าสถานท่ีทํางาน/โรงเรียน คิด
เปGนร�อยละ 46 ปFายรถประจําทาง/สถานีรถไฟฟFา คิดเปGนร�อยละ 35 และแนบมาพร�อมใบแจ�งหนี้ 
โดยคิดเปGนร�อยละ 5 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-45  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามเว็บไซต�ท่ีเข�าชมเปGนประจํา 
 

เว็บไซต� ร4อยละ 
www.dek-d.com 26 
www.youtube.com 8 
www.sanook.com 2 
www.google.com 11 
www.siamzone.com 14 
www.pingbook.com 3 
www.pantip.com 16 
เว็บไซต�แฟนคลับ 4 
อ่ืนๆ 12 
 

จากตารางท่ี 4-45 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?เข4าชมเว็บไซต� 
www.dek-d.com คิดเปJนร4อยละ 26 รองลงมาคือ www.pantip.com คิดเปGนร�อยละ 16 
www.siamzone.com คิดเปGนร�อยละ 14 และ www.google.com คิดเปGนร�อยละ 11 
 
ตารางท่ี 4-46  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตาม Social Network ท่ีใช�เปGนประจํา 
 

Social Network ร4อยละ 
Facebook 95 
Twitter 98 
Google+ 16 
Hi5 1 
Foursquare 4 
Instagram 69 
อ่ืนๆ 3 
 

จากตารางท่ี 4-46 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?ใช4 Twitter คิดเปJน
ร4อยละ 98 รองลงมาคือ Facebook คิดเปGนร�อยละ 95 Instagram คิดเปGนร�อยละ 69 และ 
Google+ คิดเปGนร�อยละ 16 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-47  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามอุปกรณ�ท่ีใช�ในการเล?น Social 
Network  
 

อุปกรณ� ร4อยละ 
คอมพิวเตอร� PC 44 
คอมพิวเตอร�แบบพกพา (Notebook) 55 
โทรศัพท�มือถือ 88 
แท็บเล็ต 22 
 

จากตารางท่ี 4-47 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?เล?น Social Network 
ผ?านทางโทรศัพท�มือถือ คิดเปJนร4อยละ 88 รองลงมาคือ คอมพิวเตอร�แบบพกพา (Notebook) คิด
เปGนร�อยละ 55 คอมพิวเตอร� PC คิดเปGนร�อยละ 44 และ แท็บเล็ต คิดเปGนร�อยละ 22 
 
ตารางท่ี 4-48  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามสถานท่ีท่ีพบสื่อนอกสถานท่ี 
 

สถานท่ี ร4อยละ 
สื่อในห�างสรรพสินค�า 70 
สื่อในโรงภาพยนตร� 19 
ปFายโฆษณา 64 
สื่อบนยานพาหนะ (รถเมล�, รถไฟฟFา) 38 
โปสเตอร� 55 
 

จากตารางท่ี 4-48 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ ส?วนใหญ?พบส่ือใน
ห4างสรรพสินค4า คิดเปJนร4อยละ 70 รองลงมาคือ ปFายโฆษณา คิดเปGนร�อยละ 64 โปสเตอร� คิดเปGน
ร�อยละ 55 และ สื่อบนยานพาหนะ (รถเมล�, รถไฟฟFา) คิดเปGนร�อยละ 38 
 
ตารางท่ี 4-49  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลต?อการรับสื่อ 
 

บุคคล ร4อยละ 
ครอบครัว 5 
เพ่ือน 32 
แฟน 1 
สื่อมวลชน 4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4-49  แสดงจํานวนร�อยละของกลุ?มตัวอย?าง จําแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลต?อการรับสื่อ (ต?อ) 
 

บุคคล ร4อยละ 
ดารา/นักร�อง/คนดัง 58 
 

จากตารางท่ี 4-49 พบว?ากลุ?มตัวอย?างท่ีศึกษาในครั้งนี้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต?อการรับส่ือ 
ส?วนใหญ?คือ ดารา/นักร4อง/คนดัง คิดเปJนร4อยละ 58 รองลงมาคือ เพ่ือน คิดเปGนร�อยละ 32 
ครอบครัว คิดเปGนร�อยละ 5 และ สื่อมวลชน คิดเปGนร�อยละ 4 
 

จากการเก็บข�อมูลจากแบบสอบถามออนไลน�จํานวน 100 ชุด ทําให�ทราบถึงความ
ต�องการ และพฤติกรรมการเป"ดรับสื่อของกลุ?มเปFาหมาย ซ่ึงสามารถนําไปใช�เปGนแนวทางในการวาง
กลยุทธ�และการวางแผนการสื่อสารการตลาด เพ่ือให�ตอบสนองท้ังความต�องการและพฤติกรรมใน
ชีวิตประจําวันของกลุ?มเปFาหมายมากท่ีสุด 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที่  5 

กลยุทธ�การสื่อสารและการผลิตช้ินงาน 
 

จากการศึกษาและเก็บข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง ซ่ึงข�อมูลดังกล�าวจะถูกนํามาเพ่ือพิจารณา
ปรับใช�ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดสําหรับการสร�างแบรนด+ธุรกิจทัวร+ตามรอยศิลป.นเกาหลี 
เพ่ือให�เกิดการรับรู�ถึงแบรนด+ Idol Trip โดยในเบื้องต�นจะมีการวางแผนเพ่ือสร�างการรับรู�ไปยัง
กลุ�มเป;าหมาย และเน�นการสร�างการมีส�วนร�วมให�แก�กลุ�มเป;าหมาย เพ่ือให�กลุ�มเป;าหมายมี
ประสบการณ+ท่ีดีกับแบรนด+  
 
กําหนดกลยุทธ�การตลาด 

1. การสร�างแบรนด+สําหรับธุรกิจทัวร+ตามรอยศิลป.นเกาหลี “Idol Trip” 
2. การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน  

ในส�วนแรกนั้นจะเปAนการสร�างตราสินค�าโดยอ�างอิงจากการวิเคราะห+ผลการวิจัย และ
ส�วนท่ี 2 จะเปAนการกําหนดวางกลยุทธ+ต�างๆทางการสื่อสาร การวางแผนการใช�สื่อ และการออกแบบ
สื่อต�างๆ เพ่ือใช�ในการสื่อสาร 
 
กระบวนการวางกลยุทธ�ของแบรนด� 

1. Brand Owner Perspective 
1.1  วิสัยทัศน+ของแบรนด+ (Brand vision) คือ แบรนด+ Idol Trip เกิดมาเพ่ือลด

ระยะห�างระหว�างแฟนคลับและศิลป.น โดยการพาแฟนคลับไปหาโอกาสในการเจอศิลป.นให�มากข้ึน 
ด�วยการพาไปตามรอยศิลป.นในท่ีต�างๆ ท่ีศิลป.นอยู�หรือเคยไปในประเทศเกาหลี   

1.2  แก�นแท�ของแบรนด+ (Brand core value) คุณค�าท่ีจะได�จากแบรนด+ Idol Trip 
คือ  

 I มาจาก Identity  ความเปAนเอกลักษณ+ ไม�เหมือนใคร 
 D มาจาก Design  สามารถออกแบบโปรแกรมทัวร+เองได� 
 O มาจาก Opportunity สร�างโอกาสในการเจอศิลป.น 
 L มาจาก Landmark พาไปสถานท่ีอ่ืนนอกจากการไปตามรอย 
 T มาจาก Travel  ได�ท�องเท่ียว 
 R  มาจาก Reassure  น�าเชื่อถือ ไว�วางใจได� 
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 I มาจาก Informally มีความเปAนกันเอง 
 P มาจาก Pleasure  มีความสุข พึงพอใจ 

2.  Brand Positioning 
การวิเคราะห+ SWOT Analysis เนื่องจาก Idol Trip เปAนแบรนด+ใหม�ท่ีไม�เคยมีใน

ท�องตลาด ผู�จัดทําจึงทําการวิเคราะห+แบรนด+ เพ่ือหาจุดเด�น และจุดด�อย เพ่ือนําเอาจุดต�างๆ ไป
พัฒนาให�เกิดเปAนจุดขาย (Selling Point) ให�กับแบรนด+ 
 
ตารางท่ี 5-1  แสดงการเปรียบเทียบ SWOT Analysis ของแบรนด+ Idol Trip 
 

จุดแข็ง (Strength) 
- เปAนทัวร+ท่ีเน�นตามรอยศิลป.นโดยเฉพาะ 
- สามารถจัดโปรแกรมทัวร+เองได� 
- เปAนกันเอง เข�าใจแฟนคลับ 

จุดอ:อน (Weakness) 
- เปAนธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม� ผู�บริโภคอาจไม�

เชื่อถือ 

โอกาส (Opportunity) 
- การทําธุรกิจท่ีอาศัยความคลั่งไคล�ของ

คนทําได�ง�าย 
- ยังไม�มีคู�แข�งอย�างจริงจัง 

อุปสรรค (Threat) 
- กระแสเพลง K-POP ในประเทศไทยเริ่ม

ตกลง 
- เปAนสิ่งฟุdมเฟeอย ไม�จําเปAน 

 
แบรนด+ Idol Trip จัดอยู�ในกลุ�มบริษัททัวร+ท่ีเก่ียวข�องกับศิลป.นเกาหลี โดยมีคู�แข�งใน

ตลาดได�แก� ร�าน Bonsong Shop และ บริษัท SM Town Travel 
 

 
 

ภาพท่ี 5-1    แสดงการวางตําแหน�ง Brand positiong ของ Idol Trip และแบรนด+คู�แข�ง 
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จากภาพท่ี 5-1 แสดงให�เห็นถึงการวางตําแหน�งผลิตภัณฑ+ของ Idol Trip คือมีจุดขายใน
เรื่องท่ีสามารถปรับแต�งโปรแกรมทัวร+ได�เอง สามารถออกแบบและจัดโปรแกรมทัวร+เองได�ว�าอยากจะ
ไปท่ีไหนบ�าง มีความยืดหยุ�นสูง และนอกจากนี้ยังมีความเปAนกันเองกับลูกค�า มีความเข�าใจแฟนคลับ 
เหมือนเปAนกลุ�มเพ่ือนแฟนคลับมาเท่ียวด�วยกัน 

 
3.  Brand Personality 

บุคลิกภาพของแบรนด+ Idol Trip จะมีความสนุกสนาน เฮฮา เปAนกันเอง แต�ใน
ขณะเดียวกันก็ดูน�าเชื่อถือ และสามารถไว�ใจได� โดยบุคคลท่ีเปรียบเสมือนเปAนตัวแทนของแบรนด+คือ 
คุณเตmอ ฉันทวิชช+ ธนะเสวี 
 

 
 

ภาพท่ี 5-2    ภาพแสดงบุคคลท่ีเปAนตัวแทน Brand Personality ของแบรนด+ Idol Trip 
 

4.  กลุ:มเปHาหมาย 
จากการวิเคราะห+ข�อมูลของแบรนด+เพ่ือหากลุ�มเป;าหมายใหม�ในการทําการตลาด 

พบว�า กลุ�มเป;าหมายของ Idol Trip คือ กลุ�มคนท้ังวัยเรียนและทํางาน มีอายุต้ังแต� 15 – 35 ปpข้ึนไป 
เปAนบุคคลท่ีเปAนแฟนคลับของศิลป.นเกาหลีอย�างจริงจัง มีการติดตามศิลป.นมาอย�างเหนียวแน�นและ
ยาวนาน ใช�เวลาส�วนใหญ�ในการติดตามเรื่องราวของศิลป.นท่ีชื่นชอบผ�านทาง Social Network ชอบ
การเข�าสังคมและมีความทันสมัย ติดตามข�าวสารและสิ่งต�างๆท่ีเปAนกระแสนิยม นอกจากนี้
กลุ�มเป;าหมายยังแบ�งออกเปAน 

- Target definition เปAนคนรุ�นใหม�ท่ีเปAนแฟนคลับศิลป.นเกาหลีมาไม�ตํ่ากว�า 1 ปp 
ชอบฟsงเพลง ใช�ชีวิตอยู�กับอินเทอร+เน็ต มีความต�องการใกล�ชิดศิลป.นให�ได�มากท่ีสุด คอยหาโอกาสไป
เจอศิลป.นบ�อยๆ สนใจทุกเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับศิลป.น และคอยปกป;องศิลป.น 
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- Insight need ต�องการใกล�ชิดศิลป.นให�มากท่ีสุด อยากให�ศิลป.นจดจําได� ต�องการ
เปAนส�วนหนึ่งในชีวิตศิลป.น ต�องการการมีสังคม และรู�สึกว�าตัวเองเหนือกว�าแฟนคลับคนอ่ืนๆ 
 

5. Brand Proposition 
แบรนด+ Idol Trip มี Brand Proposition คือ A Dream Destination หมายถึง

จุดหมายของความฝsน ซ่ึงก็คือความฝsนของแฟนคลับท่ีอยากจะใกล�ชิดกับศิลป.นท่ีชื่นชอบ โดยการท่ี
แบรนด+สามารถทําให�ความฝsนของพวกเขาเปAนจริง เพียงแค�มาใช�บริการแบรนด+ Idol Trip ก็จะได�เจอ
กับปลายทางของความฝsนนั้น 
 
การนําเสนอแบรนด�สู:ผูJบริโภค (Brand Building Implementation) 
ตารางท่ี 5-2  แสดงตัวอย�างการออกแบบตราสินค�าของธุรกิจทัวร+ตามรอยศิลป.นเกาหลี Idol Trip 
 

เอกลักษณ�ของแบรนด� การสรJางเอกลักษณ� 
ชื่อ Idol Trip (ไอดอล ทริป) 

โลโก� 

 
สโลแกน A Dream Destination 

สี 
 
 
 

 
ส:วนประกอบของตราสินคJา 

หลังจากท่ีผู�จัดทําได�วิเคราะห+เพ่ือหากลยุทธ+ในการสร�างตราสินค�าทําให�เปAนท่ีรู�จักแก�
กลุ�มเป;าหมายว�าควรใช�สื่อและส�วนประกอบของแบรนด+ในลักษณะใดบ�างในการสร�างการรับรู�ให�กับ
กลุ�มเป;าหมายจนได�สื่อและส�วนประกอบของแบรนด+ท่ีใช�ดังนี้ 

1.  ตราสัญลักษณ+ 
ในส�วนของตราสัญลักษณ+ของธุรกิจทัวร+ตามรอยศิลป.นเกาหลี Idol Trip นั้น ได�

ออกแบบโดยใช�รูปดาวเปAนหลัก เพ่ือสื่อถึงตัวไอดอลหรือศิลป.น ท่ีมีความเปAนซูเปอร+สตาร+ ตรงกลาง
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ของรูปดาวนั้นออกแบบเปAนรูปเครื่องบิน ซ่ึงสื่อถึงการเดินทาง ส�วนสีท่ีใช� คือสีแดง-น้ําเงิน เพ่ือสื่อถึง
ประเทศเกาหลี เพราะเปAนสีเดียวกับธงชาติของประเทศเกาหลีใต� สรุปโดยภาพรวมของตราสัญลักษณ+
นี้ก็คือ การเดินทางไปหาศิลป.น/ไอดอลท่ีประเทศเกาหลีใต�นั่นเอง 

2. สโลแกน 
สโลแกนของธุรกิจทัวร+ตามรอยศิลป.นเกาหลี Idol Trip นั้น คือ “พาทุกความฝsน

ไปสู�จุดหมาย” ซ่ึงความหมายก็จะเหมือนกับ Brand Proposition นั่นก็คือ A Dream Destination 
นั่นเอง 

3. สี 
สีท่ีใช�ในตราสัญลักษณ+ คือสีแดง-น้ําเงิน เพ่ือสื่อถึงประเทศเกาหลี เพราะเปAนสี

เดียวกับธงชาติของประเทศเกาหลีใต� นอกจากนี้ยังใช�ท้ังสองสีนี้เปAนสีหลักในการออกแบบสื่อต�างๆ 
อีกด�วย เพ่ือให�สอดคล�องกับความเปAนเกาหลี 
 
การวางแผนการส่ือสารทางการตลาด 

1.  การกําหนดวัตถุประสงค+ทางการสื่อสาร 
1.1  เพ่ือให�กลุ�มเป;าหมายเกิดการรับรู�ถึงแบรนด+ Idol Trip 
1.2  เพ่ือสร�างความน�าเชื่อถือให�กับแบรนด+ Idol Trip  
1.3  เพ่ือให�กลุ�มเป;าหมายเกิดประสบการณ+ร�วมกับแบรนด+ Idol Trip 

2.  กลยุทธ+การสื่อสารทางการตลาด 
เนื่องจากธุรกิจทัวร+ตามรอยศิลป.นเกาหลี Idol Trip เปAนธุรกิจใหม� จึงจําเปAนต�องทํา

ให�เกิดความเข�าใจในแบรนด+ว�าเปAนอย�างไร นอกจากนี้ยังเน�นให�เกิดประสบการณ+ระหว�างแบรนด+และ
แฟนคลับ เพ่ือสร�างความสัมพันธ+อันดีและนําไปสู�การจงรักภักดีต�อตราสินค�า โดยกลยุทธ+การสื่อสาร
ทางการตลาดนั้น จะเปAนการทําการตลาดแบบบูรณาการ คือวางแผนสื่อให�ครอบคลุมทุกด�านและให�
เข�าถึงกลุ�มเป;าหมายได�มากท่ีสุด 

3. แนวคิดในการสื่อสารทางการตลาด 
Concept Idea ท่ีเลือกใช�ทําการสื่อสารกับกลุ�มเป;าหมายของแบรนด+ Idol Trip คือ 

“Touch your dream” หมายถึง การสัมผัสกับความฝsน ซ่ึงก็คือการท่ีแบรนด+ทําให�ความฝsนของ
แฟนคลับท่ีอยากจะเจอศิลป.นนั้นเปAนเรื่องท่ีจับต�องได� โดยแบรนด+สามารถทําให�มันเกิดข้ึนได�จริง ไม�
เปAนเพียงแค�ความฝsนอีกต�อไป 
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เครื่องมือในการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication Tools) 
แบรนด+ Idol Trip ได�มีการใช�เครื่องมือทางการสื่อสารทางการตลาดท้ังหมด 6 เครื่องมือ

ด�วยกัน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับความต�องการและพฤติกรรมของผู�บริโภคตามท่ีได�ศึกษามา 
ดังนี้ 

1. สื่อหลัก (Mass Media) : โฆษณาทางโทรทัศน+ (TVC), ผู�สนับสนุนรายการโทรทัศน+ 
2. สื่อออนไลน+ (Online media) : เว็บไซต+, Facebook, Twitter, Instagram, 

Review, Banner 
3. สื่อสิ่งพิมพ+ (Publications) : โฆษณาทางนิตยสาร (Print Ad), Advertorial 
4. การส�งเสริมการขาย (Sale Promotion) 
5. แอปพลิเคชัน (Application) 
6. กิจกรรมต�างๆ (Activities/งานอีเว�นท+) : Event Sponsorship 
โดยจะเรียงลําดับสื่อท่ีใช� ตามการเริ่มดําเนินการปล�อยสื่อ (Launching) ดังต�อไปนี้ 

 
ช:วงท่ี 1 สร�างการรับรู�แบรนด+ (Awareness) 
เนื่องจากเปAนแบรนด+ใหม�ท่ียังไม�มีการรับรู� การโฆษณาของ Idol Trip ในช�วงแรกจึงมี

วัตถุประสงค+เพ่ือสร�างการรับรู�และดึงดูดความสนใจแก�กลุ�มเป;าหมายพร�อมท้ังให�ความรู� ความเข�าใจ
เก่ียวกับแบรนด+และท่ีมามากข้ึน โดยมุ�งสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันให�ชัดเจน โดยเลือกใช�สื่อ
ดังต�อไปนี้ 

- โฆษณาทางโทรทัศน+ 
- Print Ad 
- Online (Website, Banner, Instagram) 

 
ช:วงท่ี 2 สร�างความน�าเชื่อถือให�กับแบรนด+ (Trust) 
เนื่องจากธุรกิจทัวร+เปAนธุรกิจท่ีต�องอาศัยความน�าเชื่อถือและต�องใช�ประสบการณ+ ดังนั้น 

ในช�วงแรกผู�บริโภคอาจยังไม�ไว�วางใจ เนื่องจากยังเปAนแบรนด+ใหม� จึงต�องมีการสร�างความน�าเชื่อถือ 
โดยการให�ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการไปตามรอยศิลป.น เพ่ือให�กลุ�มเป;าหมายเห็นว�าแบรนด+เรามีความ
ชํานาญและสามารถเชื่อถือได� โดยสื่อท่ีใช�มีดังนี้ 

- Online (Facebook, Twitter, Review) 
- Sponsorship 
- Advertorial 
- Application 
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ช:วงท่ี 3 สร�างประสบการณ+ร�วมกับแบรนด+ (Brand Experience) 
เม่ือแบรนด+เปAนท่ีรู�จักในระดับหนึ่งแล�ว ข้ันต�อมาจึงต�องมีการสร�างการเข�ามามีส�วน

ร�วมกับแบรนด+และสร�างประสบการณ+เก่ียวกับแบรนด+ให�กับกลุ�มเป;าหมาย เพ่ือสร�างความรู�สึกท่ีดีต�อ
แบรนด+และนําไปสู�ความภักดีต�อตราสินค�า โดยสื่อท่ีใช�มีดังนี้ 

- Online (Facebook game) 
- Sale Promotion 
- Member card 

 
ช:องทางการส่ือสารทางการตลาด 

1. สื่อโฆษณาทางโทรทัศน+ 
โฆษณาทางโทรทัศน+จะมีท้ังหมด 2 เรื่อง ซ่ึงมีเนื้อหาท่ีเน�นถึงการทําความฝsนของ

แฟนคลับท่ีอยากจะใกล�ชิดศิลป.นให�เปAนจริง โดยท้ัง 2 เรื่องจะมีเนื้อเรื่องเปAนรูปแบบเดียวกัน นั่นก็คือ 
การได�ไปอยู�ในท่ีท่ีศิลป.นเคยไป โดยเรื่องแรกจะเปAนเรื่องราวของแฟนคลับและศิลป.นท่ีเกิดข้ึนใน
ร�านอาหารท่ีศิลป.นเคยไปกินอาหาร ซ่ึงในตอนแรก จะทําให�ดูเหมือนว�าศิลป.นและแฟนคลับนั้นนั่งกิน
อาหารอยู�ด�วยกัน หลังจากนั้นจึงจะเฉลยว�าแท�จริงแล�ว แฟนคลับคนนั้นนั่งกินอาหารอยู�เพียงลําพังใน
ร�านท่ีศิลป.นเคยมากิน ดังนั้น บรรยากาศจึงเหมือนกับว�าได�ใกล�ชิดศิลป.นจริงๆ และจบด�วยข�อความว�า 
“กิน...ในท่ีท่ีศิลป.นของคุณเคยกิน” ตามด�วยโลโก� Idol Trip 
 

 
 

ภาพท่ี 5-3    ภาพแสดง Storyboard เรื่อง กิน...ในท่ีท่ีศิลป.นของคุณเคยกิน 
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ภาพท่ี 5-3    ภาพแสดง Storyboard เรื่อง กิน...ในท่ีท่ีศิลป.นของคุณเคยกิน (ต�อ) 
 

ส�วนเรื่องท่ีสองนั้น จะเปAนเรื่องราวของแฟนคลับและศิลป.นท่ีเกิดข้ึนในสวนสนุกท่ีศิลป.น
เคยไป โดยในตอนแรก จะทําให�ดูเหมือนว�าศิลป.นและแฟนคลับนั้นเล�นเครื่องเล�นอยู�ด�วยกัน หลังจาก
นั้นจึงจะเฉลยว�าแท�จริงแล�ว แฟนคลับคนนั้นเล�นอยู�เพียงลําพังบนเครื่องเล�นท่ีศิลป.นเคยเล�น ดังนั้น 
บรรยากาศจึงเหมือนกับว�าได�ใกล�ชิดศิลป.นจริงๆ และจบด�วยข�อความว�า “สนุก...ในท่ีท่ีศิลป.นของคุณ
เคยสนุก” ตามด�วยโลโก� Idol Trip 
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ภาพท่ี 5-4    ภาพแสดง Storyboard เรื่อง สนุก...ในท่ีท่ีศิลป.นของคุณเคยสนุก 
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2. สื่อสิ่งพิมพ+ 
สื่อสิ่งพิมพ+ท่ีใช�คือ Print Ad และ Advertorial ในนิตยสาร เนื่องจากกลุ�มเป;าหมาย

นิยมซ้ือนิตยสารท่ีมีศิลป.นท่ีชื่นชอบข้ึนปก และมักติดตามอ�านนิตยสารท่ีเก่ียวข�องกับศิลป.นเกาหลีอยู�
เปAนประจํา โดยการเลือกนิตยสารท่ีจะลงนั้น จะเน�นไปท่ีศิลป.นท่ีข้ึนปกนิตยสารมากกว�าเนื้อหาของ
นิตยสาร เพราะกลุ�มเป;าหมายมักจะไม�ได�สนใจว�าจะเปAนนิตยสารอะไร เพียงแค�มีศิลป.นท่ีตนชื่นชอบ
ข้ึนปกก็พร�อมท่ีจะซ้ือทันที 

 
Print Ad 
Print Ad ของแบรนด+ Idol Trip จะมีท้ังหมด 2 แบบ โดย Concept Idea จะ

เหมือนกับโฆษณาทางโทรทัศน+ คือการได�ไปในท่ีท่ีศิลป.นเคยไป ซ่ึงใบแรกจะเปAนภาพร�านอาหาร และ
ใบท่ีสองจะเปAนภาพในสวนสาธารณะ โดยจะแบ�งภาพออกเปAนสองฝs�ง คือฝs�งแฟนคลับและฝs�งศิลป.น 
และแต�งภาพให�ท้ัง 2 ฝs�งมีโทนสีท่ีแตกต�างกัน เพ่ือสื่อว�าท้ังสองคนนั้นอยู�ในสถานท่ีเดียวกันแต�คนละ
ช�วงเวลา ซ่ึงจะลงโฆษณานี้ในนิตยสาร A-STAR, Seoul Star และ Ceci Thailand 
 

 
 

ภาพท่ี 5-5    ภาพแสดง Ptint Ad เรื่อง กิน...ในท่ีท่ีศิลป.นของคุณเคยกิน 
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ภาพท่ี 5-6    ภาพแสดง Ptint Ad เรื่อง สนุก...ในท่ีท่ีศิลป.นของคุณเคยสนุก 
 
Advertorial 
โดยจะลง Advertorial ในนิตยสารท่ีกลุ�มเป;าหมายอ�านเปAนประจํา คือนิตยสารท่ี

เก่ียวกับศิลป.นเกาหลี ซ่ึงจากผลการวิจัยพบว�า นิตยสารท่ีกลุ�มเป;าหมายอ�านมากท่ีสุด 3 อันดับแรก
คือ นิตยสาร A-STAR นิตยสาร Ceci Thailand และนิตยสาร Seoul Star โดยเนื้อหาของ 
Advertorial จะเปAนการให�ข�อมูลเก่ียวกับ สถานท่ีตามรอยศิลป.นเกาหลีท่ีเปAนท่ีนิยม ว�าในการไปตาม
รอยศิลป.นเกาหลีนั้น ส�วนมากแฟนคลับนิยมไปตามรอยท่ีใดบ�าง พร�อมบอกถึงโอกาสในการเจอศิลป.น
ในแต�ละท่ีว�ามีมากน�อยเพียงใดด�วย และมีโลโก� Idol Trip อยู�ท่ีมุมด�านล�างของหน�า 
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ภาพท่ี 5-7    ภาพแสดงสื่อสิ่งพิมพ+ Advertorial 
 

3. สื่อออนไลน+ 
3.1 Website 

แบรนด+ Idol Trip นั้นได�มีการจัดทําเว็บไซต+ท่ีเปAนของแบรนด+เอง ก็คือ 
www.idoltrip.co.th เพ่ือให�ข�อมูลเก่ียวกับการบริการ ข�าวสาร โปรโมชั่น รวมถึงการจองทริปไปตาม
รอยศิลป.น โดยหน�าแรกของเว็บไซต+จะมีรูปศิลป.นวงต�างๆ ท่ีต�องการไปตามรอยให�เลือก หากลูกค�า
เปAนแฟนคลับของวงใดหรืออยากจะไปตามรอยศิลป.นวงใดเพียงวงเดียว ก็สามารถเลือกจากรูปภาพใน
หน�าแรกได�ทันที ระบบก็จะนําไปยังหน�าแพ็คเกจทัวร+ตามรอยของวงนั้นๆ แต�ถ�าหากอยากออกแบบ
โปรแกรมทัวร+เอง ก็สามารถเลือกได�ท่ีเมนู Customize จากหน�าแรกเช�นกัน 
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ภาพท่ี 5-8    ภาพแสดงหน�าแรกของเว็บไซต+ Idol Trip  
 

 
 

ภาพท่ี 5-9    ภาพแสดงหน�าเมนู package ของเว็บไซต+ Idol Trip  
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ภาพท่ี 5-10    ภาพแสดงหน�าเมนู customize ของเว็บไซต+ Idol Trip  
 

3.2 Social Network 
แบรนด+ Idol Trip ได�มีการใช� Social Network ต�างๆ เพ่ือให�เหมาะสมกับ 

Lifestyle ของกลุ�มเป;าหมาย ท่ีมักใช�ชีวิตอยู�กับอินเทอร+เน็ตเปAนประจํา ดังนั้น การใช� Social 
Network จะทําให�แบรนด+สามารถเข�าถึงกลุ�มเป;าหมายได�มากข้ึน โดย Social Network ท่ีแบรนด+ใช�
ได�แก� Facebook Twitter และ Instagram ซ่ึงกลุ�มเป;าหมายมีการใช�มากท่ีสุด 

 
- Facebook 

แบรนด+ Idol Trip ได�สร�าง Facebook Fanpage ข้ึนเพ่ือใช�ติดต�อสื่อสาร
และทําให�เข�าถึงกลุ�มเป;าหมายได�ง�ายข้ึน โดยในหน�า Fanpage จะมีการให�ข�อมูลเก่ียวกับข�าวสารด�าน
การบริการ โปรโมชั่น รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีในการไปตามรอย เช�น ท่ีต้ัง วิธีการเดินทาง 
แผนท่ี เปAนต�น เพ่ือแสดงถึงความชํานาญและเพ่ือเปAนการสร�างความน�าเชื่อถือให�กับแบรนด+ 
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ภาพท่ี 5-11    ภาพแสดงหน�า Facebook Fanpage ของ Idol Trip 1 
 

 
 

ภาพท่ี 5-12    ภาพแสดงหน�า Facebook Fanpage ของ Idol Trip 2 
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นอกจากนี้ จะมีการใช� Facebook ในการทํา Sale Promotion เพ่ือให�
กลุ�มเป;าหมายมีประสบการณ+ร�วมกับแบรนด+ โดยการสร�าง Facebook game ข้ึน ชื่อว�าเกม Touch 
your Idol ซ่ึงเปAนเกมท่ีจะต�องหาศิลป.นท่ีซ�อนอยู�ตามมุมต�างๆ ของเมือง Idol Trip ให�ได�มากท่ีสุดใน
เวลาท่ีกําหนด ถ�าใครได�คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ก็จะได�ไปตามรอยศิลป.นฟรี  
 

 
 

ภาพท่ี 5-13    ภาพแสดงหน�า Facebook game ของ Idol Trip 1 
 

 
 

ภาพท่ี 5-14    ภาพแสดงหน�า Facebook game ของ Idol Trip 2 
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ภาพท่ี 5-15    ภาพแสดงหน�า Facebook Fanpage ในส�วน Sale Promotion ของ Idol Trip 
 

- Twitter 
จากการวิจัยพบว�า กลุ�มเป;าหมายส�วนใหญ�ใช� Twitter เปAน Social 

Network หลัก ดังนั้น แบรนด+ Idol Trip จึงได�สร�าง Account Twitter ข้ึน เพ่ือให�สามารถติดต�อกับ
กลุ�มเป;าหมายได�สะดวกมากข้ึน โดยเนื้อหาท่ีทวีตนั้นก็จะคล�ายกับใน Facebook Fanpage  
 

 
 

ภาพท่ี 5-16    ภาพแสดงหน�า Twitter ของ Idol Trip 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 

 

- Instagram 
Instagram เปAนอีกแอปพลิเคชั่นหนึ่งท่ีมีกลุ�มเป;าหมายใช�มากพอสมควร 

แบรนด+ Idol Trip จึงได�สร�าง Instagram ของแบรนด+ข้ึนเพ่ือให�เข�าถึงกลุ�มเป;าหมาย โดยจะ          
โพสต+ภาพสถานท่ีตามรอยศิลป.นวงต�างๆ พร�อมบอกข�อมูลของสถานท่ีนั้นๆ เช�น ท่ีต้ัง วิธีการเดินทาง 
แผนท่ี เปAนต�น เพ่ือสร�างความน�าเชื่อถือและแสดงถึงความชํานาญในการเดินทางในประเทศเกาหลี 
 

    
 

ภาพท่ี 5-17    ภาพแสดง Instagram ของ Idol Trip 
 

3.3 Banner 
เนื่องจากว�ากลุ�มเป;าหมายมักจะใช�เวลาในการเล�นอินเทอร+เน็ตอยู�เสมอ ดังนั้น 

แบรนด+ Idol Trip จึงจะลง Banner ในเว็บไซต+ต�างๆ ท่ีกลุ�มเป;าหมายเข�าชมบ�อยๆ เช�น www.dek-
d.com www.siamzone.com และ www.pingbook.com เปAนต�น ซ่ึงแบนเนอร+ท่ีลงจะเปAน 
Interactive banner คือสามารถโต�ตอบได� โดยเปAนภาพศิลป.นพร�อมข�อความเชิญชวน เม่ือคลิกเข�า
ไปแล�วก็จะเปAนกล�องเว็บแคม ให�แฟนคลับถ�ายรูปตัวเองเข�าไปแทนท่ีรูปศิลป.น จากนั้นก็จะสามารถ
แชร+ไปยัง Facebook ของตนเองได� ให�เหมือนกับว�าแฟนคลับเคยไปในท่ีเดียวกับศิลป.นมาแล�ว 
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ภาพท่ี 5-18    ภาพแสดง Interactive Banner 1 
 

 
 

ภาพท่ี 5-19    ภาพแสดง Interactive Banner 2 
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ภาพท่ี 5-20    ภาพแสดง Interactive Banner 3 
 

 
 

ภาพท่ี 5-21    ภาพแสดง Interactive Banner 4 
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ภาพท่ี 5-22    ภาพแสดงการแชร+ Interactive Banner ไปยัง Facebook 
 

3.4 Review 
เนื่องจากว�าแบรนด+ Idol Trip เปAนแบรนด+ใหม� จึงจําเปAนท่ีจะต�องสร�างความ

น�าเชื่อถือให�กับแบรนด+ จึงได�ลงรีวิวในเว็บไซต+ www.dek-d.com ซ่ึงเปAนเว็บไซต+ท่ีกลุ�มเป;าหมายมี
การเข�าชมมากท่ีสุด ในคอลัมน+ Korean Kori ซ่ึงเปAนคอลัมน+ท่ีเก่ียวกับประเทศเกาหลี โดยให�ผู�เขียน
คอลัมน+ของเว็บไซต+เปAนผู�เล�าเรื่องราวในการไปตามรอยศิลป.นเกาหลีกับ Idol Trip ซ่ึงเนื้อหาของ
บทความจะเปAนการกล�าวถึงรูปแบบ การบริการ คําแนะนํา รวมถึงความประทับใจท่ีมีต�อแบรนด+ Idol 
Trip ในหัวข�อ “ตามรอยศิลป.นเกาหลีแบบไม�ต�องกลัวหลง” เพ่ือให�กลุ�มเป;าหมายเกิดการรับรู�แบรนด+ 
และกระตุ�นให�เกิดความต�องการและการทดลองใช� 
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ภาพท่ี 5-23    ภาพแสดงบทความ Review ทัวร+ Idol Trip ผ�านทางเว็บไซต+ 1 
 

 
 

ภาพท่ี 5-24    ภาพแสดงบทความ Review ทัวร+ Idol Trip ผ�านทางเว็บไซต+ 2 
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4. แอปพลิเคชัน (Application) 
ปsจจุบัน กลุ�มเป;าหมายส�วนมากมีการใช�โทรศัพท+มือถือแบบสมาร+ทโฟน ดังนั้น  

แอปพลิเคชันจึงเปAนอีกหนึ่งช�องทางท่ีจะสามารถใช�เปAนเครื่องมือทางการตลาดได� โดยแบรนด+ Idol 
Trip ได�มีการสร�างแอปพลิเคชันข้ึน เปAนแอปพลิเคชันท่ีบอกสถานท่ีในการตามรอยศิลป.นเกาหลีโดย
แบ�งตามวง มีการบอกข�อมูลเก่ียวกับแต�ละสถานท่ีอย�างครบถ�วน ท้ังสถานท่ี ท่ีตั้ง วิธีการเดินทาง และ
แผนท่ี เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับแฟนคลับท่ีต�องการไปตามรอยศิลป.นเกาหลี และยังเปAนการ
แสดงถึงความชํานาญและสร�างความน�าเชื่อถือให�กับแบรนด+อีกด�วย 

 

         
 

ภาพท่ี 5-25    ภาพแสดงแอปพลิเคชันของ Idol Trip 1 
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ภาพท่ี 5-26    ภาพแสดงแอปพลิเคชันของ Idol Trip 2 
 

5. Sponsorship 
เนื่องจากว�ากิจกรรมหรืองานอีเว�นท+ต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับศิลป.นเกาหลีในประเทศ

ไทยมีค�อนข�างบ�อย เช�น คอนเสิร+ต งานเป.ดตัวสินค�า กิจกรรม Fan Meeting เปAนต�น และในการจัด
งานแต�ละครั้ง ก็จะมีกลุ�มแฟนคลับศิลป.นเกาหลีซ่ึงเปAนกลุ�มเป;าหมายของ Idol Trip ไปร�วมงานเปAน
จํานวนมาก ดังนั้น การเปAนผู�สนับสนุนให�กับกิจกรรมเหล�านี้ ก็เปAนอีกช�องทางหนึ่งท่ีจะทําให�แบรนด+
สามารถเข�าถึงกลุ�มเป;าหมายได�มากข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 5-27    ภาพแสดงการเปAน Sponsorship ให�กับกิจกรรมต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับศิลป.นเกาหลี 
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นอกจากกิจกรรมหรืองานอีเว�นท+ต�างๆ แล�ว แบรนด+ Idol Trip ก็จะเปAนผู�สนับสนุน
ให�กับรายการโทรทัศน+ ท่ีเปAนรายการเก่ียวกับการพาไปท�องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีอีกด�วย โดยจะ
มีสกู�ปพิเศษ ท่ีจะพาไปตามรอยศิลป.นเกาหลีโดยเฉพาะภายใต�การสนับสนุนของ Idol Trip 
 

 
 

ภาพท่ี 5-28    ภาพแสดงการเปAน Sponsorship ให�กับรายการโทรทัศน+ท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียว
ประเทศเกาหลี 
 

6. บัตรสมาชิก (Member card) 
แบรนด+ Idol Trip ได�เป.ดให�ผู�ท่ีสนใจในบริการของแบรนด+ สามารถสมัครสมาชิกได� 

โดยผู�ท่ีเปAนสมาชิกจะได�รับส�วนลด 10% ในการซ้ือแพ็คเกจทัวร+ และบัตรสมาชิกก็จะสามารถเลือก
ลายบนบัตรเปAนลายศิลป.นเกาหลีวงท่ีชอบได�อีกด�วย 
 

 
 

ภาพท่ี 5-29    ภาพแสดงบัตรสมาชิกของ Idol Trip 
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แผนการดําเนนิงานของส่ือ 
ตารางท่ี 5-3  แสดงแผนการดําเนินงานของสื่อตลอด 12 เดือน 
 

สื่อ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

TVC             
Print Ad             
Online 
- Website 
- Facebook 
- Twitter 
- Instagram 
- Banner 
- Review 

 
            
            
            
            
            
            

Application             
Sponsorship             
Sale Promotion             
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บทที่  6 

สรุปผลและข�อเสนอแนะ 
 

ป�จจุบันยังไมมีธุรกิจทัวร�ตามรอยศิลป�นเกาหลีท่ีสามารถตอบสนองความต"องการของ
กลุมแฟนคลับได"อยางแท"จริง หรือมีก็เป)นจํานวนน"อยมาก เนื่องจากคนสวนใหญมองวาความชื่นชอบ
ของกลุมแฟนคลับเป)นเพียงแคเรื่องฉาบฉวย สามารถเปลี่ยนได"งาย และกระแสเพลง K-POP เริ่มตก
ลง จึงคิดวาไมคุ"มคาแกการลงทุน แตหลังจากท่ีได"ศึกษาพฤติกรรมและใช"เวลารวมกับกลุมแฟนคลับ
หลายๆ กลุม ทําให"ทราบวา แฟนคลับไมใชบุคคลท่ีเปลี่ยนความชื่นชอบได"โดยงาย เม่ือชอบวงใดแล"ว
ก็จะมีการติดตามอยางเหนียวแนน นอกจากนี้ยังทุมเทท้ังเงินและเวลาให"แกศิลป�นท่ีตนเองชื่นชอบ
เป)นจํานวนมากอีกด"วย เพราะฉะนั้นผู"จัดทําจึงคิดวา โอกาสท่ีจะสร"างแบรนด� Idol Trip ให"เกิดข้ึนใน
อนาคตนั้นสามารถทําได"จริง 

ในการทําจุลนิพนธ�ครั้งนี้ ได"มีการทําวิจัยโดยการเก็บข"อมูล 2 รูปแบบ คือการทําวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยทําการสัมภาษณ�แบบเจาะลึกกลุมแฟนคลับ 2 กลุม ท้ังผู"ท่ีเคยและไมเคยเดินทางไปตาม
รอยศิลป�น และการวิจัยเชิงปริมาณ คือการทําแบบสอบถามออนไลน� โดยผู"ตอบแบบสอบถามคือกลุม
แฟนคลับศิลป�นเกาหลี จํานวน 100 คน จากการวิจัยนี้ทําให"ได"ผลสรุปวา กลุมแฟนคลับศิลป�นเกาหลี
กวา 90 เปอร�เซ็นต� มีความต"องการท่ีจะเดินทางไปตามรอยศิลป�นท่ีประเทศเกาหลี ซ่ึงสาเหตุหลักท่ี
ต"องการไปก็คือ อยากเห็นความเป)นอยูของศิลป�น ไมจําเป)นต"องเจอศิลป�นก็ได" แตอยางน"อยได"ไปในท่ี
ท่ีศิลป�นเคยไปก็ยังดี สวนเหตุผลอ่ืนๆ ตัวอยางเชน อยากไปดูคอนเสิร�ต เพราะคอนเสิร�ตท่ีเกาหลีราคา
บัตรจะถูกกวาท่ีไทยมาก และมีกิจกรรมให"ได"เจอศิลป�นบอยๆ หรือบางคนอยากไปร"านท่ีเป)นกิจการ
ของศิลป�น เพ่ือไปอุดหนุนและซ้ือของท่ีระลึกเก่ียวกับศิลป�นท่ีไมมีขายในประเทศไทย 

สวนเรื่องความนาสนใจของธุรกิจทัวร�ตามรอยศิลป�นเกาหลีนั้น จากการวิจัยพบวา กวา 
90 เปอร�เซ็นต�เห็นด"วยและคิดวาธุรกิจนี้มีความนาสนใจ เพราะเป)นธุรกิจท่ียังไมเคยเกิดข้ึนมากอน 
และเป)นการตอบสนองความต"องการของกลุมแฟนคลับได"อยางตรงจุดและมีความเข"าใจกลุมเปLาหมาย
เป)นอยางดี นอกจากนี้กลุมเปLาหมายยังมีแนวโน"มท่ีจะใช"บริการทัวร�ตามรอยศิลป�นเกาหลีกวา 60 
เปอร�เซ็นต�หากมีธุรกิจนี้เกิดข้ึนจริงอีกด"วย 

เม่ือได"ทําการวิจัยและได"ผลวิจัยเรียบร"อยแล"ว จึงได"วางกลยุทธ�ของแบรนด� ซ่ึงนําไปสู
การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดย Key message ของการสื่อสารการตลาดคือ 
Touch your dream ซ่ึงสื่อความหมายวา กลุมแฟนคลับสามารถจับต"องความฝ�นของพวกเขาท่ี
อยากจะเจอศิลป�นท่ีชื่นชอบได" เพราะ Idol Trip สามารถทําให"ฝ�นของเขาเป)นจริงได"นั่นเอง โดยการ
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วางแผนการตลาดจะเน"นให"แฟนคลับได"เห็นวา ความฝ�นของพวกเขาสามารถเกิดข้ึนได"จริง และเน"น
ให"กลุมเปLาหมายเข"ามามีสวนรวมกับ Idol Trip เพ่ือสร"างประสบการณ�ท่ีดีให"กับแฟนคลับ และสร"าง
ความนาเชื่อถือให"กับแบรนด� 

สื่อตางๆ ท่ีใช"วางแผนการตลาดแบบบูรณาการของแบรนด� Idol Trip ประกอบด"วยสื่อ
ออนไลน�เป)นหลัก เพราะเป)นสื่อท่ีเข"าถึงกลุมเปLาหมายได"ดีท่ีสุด สวนสื่ออ่ืนๆ ท่ีใช"ประชาสัมพันธ�
ประกอบไปด"วย สื่อโฆษณาทางโทรทัศน� สื่อสิ่งพิมพ� สื่อกิจกรรม โดยในแตละสื่อนั้นจะมีวัตถุประสงค�
แตกตางกันออกไป ได"แก เพ่ือสร"างการรับรู"แบรนด� สร"างความนาเชื่อถือให"กับแบรนด� และสร"าง
ประสบการณ�รวมกับแบรนด� 

จากการศึกษาจุลนิพนธ�เรื่อง การสร"างแบรนด�ธุรกิจทัวร�ตามรอยศิลป�นเกาหลีนั้น 
ผู"จัดทํามุงหวังวาในอนาคตจะสามารถนําแบรนด� กลยุทธ� และแผนการตลาดท่ีได"จัดทําข้ึน ไปพัฒนา
และประยุกต�ใช"ได"จริงกับธุรกิจในอนาคต  
 
ข�อเสนอแนะ 

เนื่องจากธุรกิจทัวร�ตามรอยศิลป�นเกาหลีเป)นธุรกิจรูปแบบใหม ข้ันตอนในการดําเนินจึง
คอนข"างยาก เพราะกลุมเปLาหมายยังไมมีความเข"าใจโดยลึกซ้ึงถึงการให"บริการของแบรนด� Idol Trip 
และในด"านข"อมูลอ"างอิงก็สามารถทําได"ยาก เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไมใชเนื้อหาทางวิชาการ ท่ีมี
แหลงข"อมูลอ"างอิงโดยเฉพาะ การหาข"อมูลตางๆ สวนใหญจึงมาจากตัวแฟนคลับ และประสบการณ�
ของตัวเอง ซ่ึงก็ทําให"ได"มุมมองท่ีตางกันของแฟนคลับ ทําให"สรุปผลคอนข"างยาก เพราะตางคนก็ตางมี
ความคิดเห็นของตัวเอง 

นอกจากนี้ในการวิเคราะห�เพ่ือให"ได"มาซ่ึงงานสร"างสรรค� ควรคิดงานบนความเป)นจริง
มากท่ีสุด อาจจะไมจําเป)นต"องคิดหลากหลายชองทางการสื่อสารมากนัก แตควรคิดเพ่ือให"เข"าถึง
กลุมเปLาหมายมากท่ีสุด เพ่ือให"งานมีประสิทธิภาพและนําไปใช"ได"จริง สวนการออกแบบและ
สร"างสรรค�งานควรเป)นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือสร"างการรับรู"ท่ีดี สร"างการจดจํา และการตระหนัก
ถึงแบรนด�ของกลุมเปLาหมาย 
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คําถามในการสัมภาษณ� 
 

1. ชุดคําถามในการสัมภาษณ� in-depth interview โดยการสัมภาษณ�บุคคลท่ีเคย

เดินทางไปตามรอยศิลป2นท่ีประเทศเกาหลี 

ส5วนท่ี 1 

1.1 เป�นแฟนคลับศิลป�นวงใด 
1.2 ระยะเวลาท่ีท�านเป�นแฟนคลับของศิลป�นเกาหลี 
1.3 ป%จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการชื่นชอบศิลป�นเกาหลี 
1.4 ใครท่ีมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจในการติดตามศิลป�นเกาหลี 
1.5 คุณใช2ช�องทางใดในการติดตามข�าวสารเก่ียวกับศิลป�น 
1.6 ปกติชีวิตในหนึ่งวันของคุณทําอะไรบ2าง (ไปเท่ียวท่ีไหน, เจอสื่อใดบ2าง) 
1.7 ตอนนี้อยากไปเท่ียวท่ีไหนมากท่ีสุด 
1.8 ถ2าให2เลือกได2ศิลป�นคนใดท่ีคุณอยากอยู�ด2วยตลอดชีวิต (คนเดียว) 
1.9 อะไรคือสิ่งท่ีคุณคิดว�าได2ทุ�มเทเพ่ือศิลป�นท่ีคุณชอบมากท่ีสุดท่ีเคยทํา 
ส5วนท่ี 2 

1.10 เคยเดินทางไปต�างประเทศมาก�อนบ2างหรือไม� (ท่ีไม�ใช�การตามรอยศิลป�น) ไป
ประเทศอะไรมาบ2าง และไปทําอะไร (ถ2าไม�เคยข2ามไปข2อ 12) 
1.11 เวลาไปเท่ียวต�างประเทศ (ท่ีไม�ใช�การตามรอยศิลป�น) ส�วนมากไปโดยวิธีใด  

1.11.1  ถ2าไปทัวร@  
- มีวิธีเลือกบริษัททัวร@อย�างไร เหตุผลในการเลือกทัวร@นั้น 
- ความประทับใจท่ีมีต�อทัวร@นั้น 
- ในการไปกับทัวร@ครั้งนั้นมีอุปสรรคอย�างไรบ2าง 

1.11.2 ถ2าไปเอง 
- มีการเตรียมตัวหาข2อมูลการเดินทางอย�างไร 
- อุปสรรคของการเดินทางไปเท่ียวเองคืออะไร 

1.11.3 ถ2าเคยท้ัง 2 อย�าง 
- ความแตกต�างระหว�างการไปทัวร@กับไปเอง 
- คิดว�าแบบไหนดีกว�ากัน แต�ละแบบมีข2อดีข2อเสียอย�างไร 

ส5วนท่ี 3 

1.12 คุณเคยเดินทางไปตามรอยศิลป�นท่ีเกาหลีมาแล2วก่ีครั้ง 
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1.13 เพราะเหตุใดจึงเดินทางไปตามรอยศิลป�นถึงประเทศเกาหลี  
1.14 จุดมุ�งหมายในการเดินทางไปตามรอยคืออะไร 
1.15 เดินทางไปตามรอยท่ีประเทศเกาหลีด2วยวิธีใด ไปทัวร@หรือไปเอง 

1.15.1  ถ2าไปทัวร@  
- เป�นทัวร@ท่ีเก่ียวกับการตามรอยศิลป�นโดยตรงหรือไม� 
- รู2จักบริษัททัวร@นั้นได2อย�างไร 
- มีวิธีเลือกบริษัททัวร@อย�างไร เหตุผลในการเลือกทัวร@นั้น 
- ความประทับใจท่ีมีต�อทัวร@นั้น 
- ในการไปกับทัวร@ครั้งนั้นมีอุปสรรคอย�างไรบ2าง 

1.15.2 ถ2าไปเอง 
- เพราะเหตุใดจึงเลือกท่ีจะเดินทางไปเอง 
- มีการเตรียมตัวหาข2อมูลการเดินทางอย�างไร 
- อุปสรรคของการเดินทางไปตามรอยด2วยตัวเองคืออะไร 

1.16 ก�อนการเดินทางไปตามรอยครั้งนั้น มีการเตรียมตัวอย�างไรบ2าง 
1.17 เดินทางไปกับใคร และไปก่ีวัน 
1.18 สถานท่ีท่ีไปตามรอยมีท่ีใดบ2าง 
1.19 ค�าใช2จ�ายในการเดินทางไปตามรอยแต�ละครั้งประมาณเท�าไหร� 
1.20 ในการเดินทางไปตามรอยศิลป�นครั้งนั้น มีอุปสรรคอะไรหรือไม� 
1.21 คุณได2อะไรจากการไปตามรอยศิลป�น บรรลุจุดมุ�งหมายท่ีตั้งไว2หรือไม� 
1.22 คุณคิดว�าการไปตามรอยศิลป�นแต�ละครั้งมีความคุ2มค�าหรือไม� เพราะเหตุใด 
1.23 ในอนาคต คุณคิดว�าจะเลิกเป�นแฟนคลับหรือเลิกติดตามศิลป�นเกาหลีท่ีติดตาม

อยู�ในป%จจุบันหรือไม� เพราะเหตุใด 
1.24 ในอนาคต คุณมีแนวโน2มท่ีจะเดินทางไปตามรอยศิลป�นท่ีเกาหลีอีกหรือไม� 

เพราะเหตุใด 
ส5วนท่ี 4 

1.25 ถ2าหากมีธุรกิจทัวร@ตามรอยศิลป�นเกิดข้ึน คุณคิดว�าน�าสนใจหรือไม� อย�างไร 
1.26 คุณอยากให2ทัวร@ตามรอยศิลป�นมีรูปแบบเป�นอย�างไร (เช�น อยากให2พาไปท่ี

ไหนบ2าง, มีกิจกรรมพิเศษอะไร) 
1.27 คุณคิดว�าทัวร@ตามรอยศิลป�นแตกต�างจากบริษัททัวร@ท่ัวไปอย�างไร 
1.28 ถ2าหากคุณต2องการเดินทางไปตามรอยศิลป�นในครั้งต�อไป คุณคิดว�าจะเดินทาง

ไปด2วยวิธีใด และถ2าหากมีธุรกิจทัวร@ตามรอยเกิดข้ึนแล2ว คุณคิดว�าจะใช2บริการหรือไม� เพราะเหตุใด 
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2. ชุดคําถามในการสัมภาษณ� in-depth interview โดยการสัมภาษณ�บุคคลท่ีไม5

เคยเดินทางไปตามรอยศิลป2นท่ีประเทศเกาหลีแต5มีความต:องการท่ีจะไป 

ส5วนท่ี 1 

2.1 เป�นแฟนคลับศิลป�นวงใด 
2.2 ระยะเวลาท่ีท�านเป�นแฟนคลับของศิลป�นเกาหลี 
2.3 ป%จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการชื่นชอบศิลป�นเกาหลี 
2.4 ใครท่ีมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจในการติดตามศิลป�นเกาหลี 
2.5 คุณใช2ช�องทางใดในการติดตามข�าวสารเก่ียวกับศิลป�น 
2.6 ปกติชีวิตในหนึ่งวันของคุณทําอะไรบ2าง (ไปเท่ียวท่ีไหน, เจอสื่อใดบ2าง) 
2.7 ตอนนี้อยากไปเท่ียวท่ีไหนมากท่ีสุด 
2.8 ถ2าให2เลือกได2ศิลป�นคนใดท่ีคุณอยากอยู�ด2วยตลอดชีวิต (คนเดียว) 
2.9 อะไรคือสิ่งท่ีคุณคิดว�าได2ทุ�มเทเพ่ือศิลป�นท่ีคุณชอบมากท่ีสุดท่ีเคยทํา 
ส5วนท่ี 2 

2.10 เคยเดินทางไปต�างประเทศมาก�อนบ2างหรือไม� (ท่ีไม�ใช�การตามรอยศิลป�น) ไป
ประเทศอะไรมาบ2าง และไปทําอะไร (ถ2าไม�เคยข2ามไปข2อ 12) 

2.11 เวลาไปเท่ียวต�างประเทศ (ท่ีไม�ใช�การตามรอยศิลป�น) ส�วนมากไปโดยวิธีใด  
2.11.1  ถ2าไปทัวร@  

- มีวิธีเลือกบริษัททัวร@อย�างไร เหตุผลในการเลือกทัวร@นั้น 
- ความประทับใจท่ีมีต�อทัวร@นั้น 
- ในการไปกับทัวร@ครั้งนั้นมีอุปสรรคอย�างไรบ2าง 

2.11.2 ถ2าไปเอง 
- มีการเตรียมตัวหาข2อมูลการเดินทางอย�างไร 
- อุปสรรคของการเดินทางไปเท่ียวเองคืออะไร 

2.11.3 ถ2าเคยท้ัง 2 อย�าง 
- ความแตกต�างระหว�างการไปทัวร@กับไปเอง 
- คิดว�าแบบไหนดีกว�ากัน แต�ละแบบมีข2อดีข2อเสียอย�างไร 

ส5วนท่ี 3 

2.12 เพราะเหตุใดจึงต2องการเดินทางไปตามรอยศิลป�นถึงประเทศเกาหลี  
2.13 คุณคิดว�าจุดมุ�งหมายในการเดินทางไปตามรอยคืออะไร 
2.14 ถ2ามีโอกาสได2เดินทางไปตามรอยท่ีประเทศเกาหลี คุณจะเลือกไปด2วยวิธีใด ไป

ทัวร@หรือไปเอง 
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2.14.1  ถ2าไปทัวร@  
- เพราะเหตุใดจึงเลือกไปกับทัวร@ 
- คุณจะมีวิธีเลือกบริษัททัวร@อย�างไร เหตุผลในการเลือกทัวร@นั้น 
- คุณคิดว�าอุปสรรคของการไปตามรอยกับบริษัททัวร@คืออะไร 

2.14.2 ถ2าไปเอง 
- เพราะเหตุใดจึงเลือกท่ีจะเดินทางไปเอง 
- คุณจะมีการเตรียมตัวหาข2อมูลการเดินทางอย�างไร 
- คุณคิดว�าอุปสรรคของการเดินทางไปตามรอยด2วยตัวเองคืออะไร 

2.15 คุณเคยมีการหาข2อมูลเก่ียวกับการเดินทางไปตามรอยศิลป�นท่ีเกาหลีบ2าง
หรือไม� อย�างไร 

2.16 คุณคิดว�าจะเดินทางไปกับใคร และไปก่ีวัน 
2.17 สถานท่ีใดบ2างท่ีต2องการไปตามรอยศิลป�น 
2.18 คุณคิดว�าค�าใช2จ�ายในการเดินทางไปตามรอยแต�ละครั้งประมาณเท�าไหร� 
2.19 อุปสรรคท่ีทําให2คุณยังไม�สามารถเดินทางไปตามรอยศิลป�นท่ีเกาหลีได2คืออะไร 

และจะแก2ป%ญหานั้นอย�างไร  
2.20 คุณคาดหวังว�าจะได2อะไรจากการไปตามรอยศิลป�นท่ีเกาหลี 
2.21 ในอนาคต คุณคิดว�าจะเลิกเป�นแฟนคลับหรือเลิกติดตามศิลป�นเกาหลีท่ีติดตาม

อยู�ในป%จจุบันหรือไม� เพราะเหตุใด 
ส5วนท่ี 4 

2.22 ถ2าหากมีธุรกิจทัวร@ตามรอยศิลป�นเกิดข้ึน คุณคิดว�าน�าสนใจหรือไม� อย�างไร 
2.23 คุณอยากให2ทัวร@ตามรอยศิลป�นมีรูปแบบเป�นอย�างไร (เช�น อยากให2พาไปท่ี

ไหนบ2าง, มีกิจกรรมพิเศษอะไร) 
2.24 คุณคิดว�าทัวร@ตามรอยศิลป�นแตกต�างจากบริษัททัวร@ท่ัวไปอย�างไร 
2.25 ถ2าหากคุณต2องการเดินทางไปตามรอยศิลป�นในครั้งต�อไป คุณคิดว�าจะเดินทาง

ไปด2วยวิธีใด และถ2าหากมีธุรกิจทัวร@ตามรอยเกิดข้ึนแล2ว คุณคิดว�าจะใช2บริการหรือไม� เพราะเหตุใด 
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